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เอกสารล าดับที่ 10/2563 
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ค ำน ำ 
 

 การติดตามประเมินผลเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งเป็นกระบวนการที่จะก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงานด้านการก ากับ ตรวจสอบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินผลว่าภารกิจส าเร็จ             
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นมาตรการส าคัญในการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย                             
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรี             
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจ ติดตาม
และประเมินผลระดับนโยบาย นิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ส่วนราชการหรือองค์กรหลัก เป็นหน่วยงานระดับส่วนกลางและส านักงานศึกษาธิการภาค                    
และศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค มีหน้าที่จะต้องด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารและการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนโยบาย              
ตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมระดับนโยบาย                      
และยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีบทบาทภารกิจ     
ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
โดยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอผลการด าเนินงาน
และสภาพความส าเร็จตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดรับกับนโยบายในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษา
ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

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

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
                   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 



 รายงานการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธกิาร
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                    ก   
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

  
 

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

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ได้น าข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ในหน่วยรับตรวจสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 11 แห่ง ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 (แบบ รต. 63) จาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (E-Inspection) มาท าการสรุปวิเคราะห์
และรายงานผลในภาพรวม โดยจะน าเสนอข้อมูลบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  

 

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

ปัญหา อุปสรรค  
1. ขาดแคลนงบประมาณสนันบสนุน ด้านพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ วัสดุอุปกรณ์ ชุดลูกเสือ

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

1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 



ข  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการด าเนินงาน ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค พบว่าสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
พบว่าหน่วยงานและสถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายมีโครงการ
ท าความร่วมมือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี (MOU) ทั้งนี้พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี 
ต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 61.29 สัดส่วนของสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี ต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีพ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 คิดเป็นสัดส่วน 1 : 11  ด้านการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย มีการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการหลักของ กศน. ทุกแห่งในพ้ืนที่ มีกระบวนการส าคัญที่ส่งเสริมการด าเนินการคือการท าเวที
ประชาคมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความต้องการในการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มและชุมชนของตนเอง 

ปัญหา อุปสรรค 
1. ขาดแคลนก าลังข้าราชการครูและพนักงานราชการ  อีกทั้งปัญหาการย้ายออกของครู อัตราว่างที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุมีเป็นจ านวนมาก ครูอัตราจ้างได้รับค่าตอบแทนต่ า ส่งผลต่อการรักษาบุคลากรคุณภาพ 
2. อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ สวนทางกับนโยบายการเพ่ิม

สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
3. การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ในจังหวัดที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม หรือมีสถาน

ประกอบการรองรับน้อย ส่งผลให้เกิดการพิจารณาสถานประกอบการจังหวัดข้างเคียงอันน ามาสู่ภาระค่าใช่จ่ายของ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อตัวผู้เรียน เน้นทักษะการ
ท างานและนิสัยอุตสาหกรรม 

4. ในการจัดการฝึกอาชีพส าหรับผู้สูงวัย อัตราค่าตอบแทนวิทยากรค่อนข้างต่ า ขาดการเชื่อมโยง
มาตรฐานอาชีพในบางอาชีพที่มีมาตรฐานก าหนดไว้ 

5. ขาดการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานฝีมือ เช่น ใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเพ่ิมสัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษา เพ่ือวางแผนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

อัตราก าลังข้าราชการครูและหรือพนักงานราชการ การจัดสรรครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
ผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้นตามนโยบาย 

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

2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน



 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                    ค   
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 ผลจากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ท าให้ หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ มี

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

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

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

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

4. ครูผู้สอนขาดทักษะและความช านาญในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนายังไม่คลอบคลุม ไม่ทั่วถึงครูทุกคน 

5. พ้ืนที่ห่างไกล เครื่องรับสัญญาณการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้ บางช่วงเวลา 
โรงเรียนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยใช้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแทน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก่าไม่ได้มาตรฐาน 

6. จังหวัดพ้ืนที่ชายแดนประสบปัญหา นักเรียนย้ายเข้าย้ายออกตามผุ้ปกครอง และส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน 

7. กระบวนการติดตามประเมินผลยังไม่ได้รับการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
 

3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 



  

ง                          รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงาน สถานศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ให้กับศึกษานิเทศก์ เพ่ือนิเทศ ติดตามได้อย่าง
ทั่วถึง และติดตามการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้ และมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่สนใจและส่งครูเข้ารับการอบรมตาม                   
ศูนย์อบรมฯ โดยครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ 

3. ก าหนดแนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน สามารถระบุหรือล็อคให้ครูสมัครเข้ารับการ
อบรมได้เพียงระดับเดียว เพ่ือกระจายให้ครูทุกโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมได้อย่างทั่วถึง  

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

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

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

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

4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในสังคม 



 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                    จ   
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                 

มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร มีความอาหารปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน 

ปัญหา อุปสรรค  
1. ระบบอินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาจะใช้งานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีเสถียรภาพ และ

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

พัฒนาการ ท าให้การสอนไม่สามารถตอบสนองพัฒนาการของเด็กได้อย่างสมบูรณ์ 
4. ผู้เรียน หรือประชาชนบางกลุ่มมีความต้องการ แต่ขาดพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี ผู้ปกครองขาด

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

ประชารัฐของชุมชน การเปิดใช้สัญญาณของสถานศึกษา 
2. จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงวิชาเอก ด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา ให้เพียงพอต่อ

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ส่งเสริมการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้ง แนะน าช่องทางในการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
6. ส่งเสริมความร่วมมือกันของหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา

อย่างเต็มศักยภาพและตามสิทธิพ้ืนฐานทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ซึ่งเป็นงานที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและตามสิทธิพื้นฐานทางการศึกษา เช่นกัน 

7. เผยแพร่ความรู้ให้สาธารณชนและผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงความส าคัญของการน าเด็กเข้า
เรียนในระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 
 
  

ผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100 มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ภาษา 
ICT และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครนายก ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ หน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ สถานศึกษาจัดการศึกษา
ปฐมวัยพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการประสานความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และพ่อแม่ 

5.  กำรปรับสมดุลและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 



  

ฉ                          รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้ง 6 กิจกรรม ผลจากการประสานความร่วมมือใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้ได้รับความเชื่อถือจากชุมชน 
ผู้ปกครอง สร้างความมั่นใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ผู้บริหารและคณะครูได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนเป็นอย่างดี 

ปัญหา อุปสรรค  
1. การด าเนินงานของโครงการขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการสื่อสาร สั่งการ 

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

พ้ืนที่โดยตรง ไม่ควรมีการสั่งผ่านเฉพาะประธานของโครงการระดับโรงเรียน ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ ไม่ทราบว่าโรงเรียน
ในโครงการมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

2. การจัดกิจกรรมนอกสถานควรค านึงเรื่องความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
3. ควรมีการประสานงานระดับหน่วยงาน สนับสนุนให้โรงเรยนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรต่างๆ 

ด าเนินการอยู่แล้ว  
4. สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่รัฐจัดให้ เช่น สถานที่ท ากิจกรรม 
 
ทั้งนี้ ในภาพรวมของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เกี่ยวกับข้อสังเกตหรือ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องการพยายามขับเคลื่อนให้ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้ง 5 ประเด็นส าคัญ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่า 

1. จากผลการวิเคราะห์จุดแข็งในพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่  9 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม                          
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และจังหวัด
อ่ืนๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งบางส่วนยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป และพิจารณาด้านของศักยภาพจุดแข็งของพ้ืนที่ 
ซึ่งจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลักของประเทศ แหล่งประมงและปศุสัตว์ รวมถึงแหล่ง
ผลิตสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอยู่ในพ้ืนที่จ านวน
มาก ดังนั้น หากการด าเนินงานทางการศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับศักยภาพ หรือจุดแข็งของพ้ืนที่ โดยการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพ จะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งคนในพ้ืนที่และพัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่ที่อยู่ให้มี
ความมั่งคง  ทั้งการประกอบสัมมาอาชีพ การด ารงวิถีชีวิตของชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในพ้ืนที่ ให้ยั่งยืนต่อไป  

2. แต่ละประเด็นนโยบาย แสดงให้เห็นว่าล้วนมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นบริบทแวดล้อม          
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ ผู้มีส่วนส าคัญยิ่งคือตัว
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ชุมชน หรือแม้แต่      
ตัวผู้เรียนเอง หากแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคล ยึดมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข              
จะบังเกิดผลของการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง มิใช่เพียงภาพเป้าหมายที่ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การ หรือแผนการด าเนินงานทางการศึกษาเท่านั้น เช่น ผู้บริหาร หากใช้ความรู้ความสามารถของตน ประกอบกับ                



 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                    ช   
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                 

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความเพียรในการด าเนินงาน อย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถแล้ว 
การประสานงานกับหน่วยงานหรือ เครือข่ายทางการศึกษาในพ้ืนที่ ย่อมได้รับความร่วมมือ ให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ อย่างแน่นอน บุคลากรครู หากยึดมั่นการด าเนินงาน มีความอดทนทุ่มเทเสียสละ มีความเพียร ในการใช้
สติปัญญาอบรมสั่งสอนศิษย์ อย่างเต็มก าลังความสามารถ ผลของการด าเนินงานย่อมสะท้อนผ่านผลงานซึ่งคือ                
ตัวของลูกศิษย์ หรือผู้เรียน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นผลพลอยได้แก่ตนเองต่อไป 
ผู้เรียนหากเข้าใจ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวเอง สนใจศึกษาเล่าเรียน ย่อมต้องการพัฒนาตนเอง ด ารงชีวิตตนเอง                
ได้อย่างเหมาะสม ไม่สร้างปัญหา หรือสร้างภาระให้แก่สังคม เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยง
กัน และการจะพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ ล้วนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศชาติได้อย่างไร หากผู้บริหารหรือครูผู้ให้ความรู้ และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา ยังขาดซึ่งความรับผิดชอบ 
ขาดความตระหนักในหน้าที่ ขาดคุณธรรม และสุจริตในจิตใจ ในการด าเนินการต่างๆ  

3. ในการด าเนินงานทางการศึกษา ล้วนมีวิธีการหลากหลาย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทันสมัยมากมาย
ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน ปัญหาที่มีอยู่ในบางส่วน บางพ้ืนที่ เช่น ปัญหาความขาดแคลน
งบประมาณที่จะน ามาจัดสรรบุคลากร หรืองบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ นั้น ล้วนมีอยู่ทุกพ้ืนที่ 
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แต่หากมองในมุมของศักยภาพในการบริหารงาน ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ของผู้บริหาร 
ย่อมจะพิจาณาได้ว่า เหตุใด บางพ้ืนที่จึงได้รับการสนับสนุน หรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เอง ทั้งอาจเกิดจาก
แนวคิดของผู้บริหาร เช่น การขาดวิทยากรทางด้านสาขาอาชีพที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาโดยมีการประสานงาน                  
ภูมิปัญญาในพ้ืนที่ เป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือบางพ้ืนที่ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย         
เช่นคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เหตุใดจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพ้ืนที่    
เช่น การบริจาคจากวัด มอบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น   
ในตัวผู้บริหารหรือหน่วยงานทางการศึกษานั้นๆ ที่หน่วยงานภายนอก หรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน ให้การยอมรับ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของความเป็น ผู้บริหำร อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การยกมาพิจารณา มิใช่เป็นการผลักภาระ
ให้แก่ผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ หากแต่เป็นการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ในเบื้องต้น เพ่ือผลประโยชน์แก่ผู้เรียน 
แก่ประเทศชาติ ซึ่งสุดท้ายแล้วในภาพรวม รัฐบาลย่อมหาทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่างๆ ตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป 

4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะหน่วยงาน  
ที่จัดการศึกษาทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือการวางแผนร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาหลัก               
คือ  เรื่องของงบประมาณส าหรับการด าเนินการพัฒนาการศึกษาที่มีอยู่จ ากัด ทั้งนี้การด าเนินงานในพ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ได้ด าเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ที่ว่า “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์                  
เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา” และพันธกิจที่ส าคัญของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ระบุไว้ว่า พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการ                   
จัดการศึกษาทุกภาคส่วน (ข้อ 6) จะเห็นได้ว่า พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้ให้
ความส าคัญในการด าเนินการพัฒนาการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมเพ่ือความเป็นเอกภาพทางการศึกษาเป็นส าคัญ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงาน คือตัวผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
รวมถึง ศักยภาพในการบริหารของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เองด้วย ซึ่งปัจจัยสนับสนุนการสร้าง
เอกภาพทางการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดให้เกิดขึ้นได้นั้น คือบทบาทของการเป็นกรรมการและเลขานุการ                
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ ตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกเหนือจากศักยภาพของความ
เป็น ผู้บริหารแล้ว การมี “ความรู้ คู่คุณธรรม” ของศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้บริหารหน่วยงาน บุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
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ล้วนเป็นส่วนส าคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเช่นกัน อันจะท าให้เกิดการยอมรับและน ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดความส าเร็จได้ในที่สุด 

5. จากการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่าแต่ละพ้ืนที่ มีผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในแต่ละ
นโยบาย น ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และควรมีการต่อยอด ทั้งในด้านการเสริมแรงกระตุ้นเพื่อการขยายผล               
เป็นเครือข่ายสถานศึกษาแม่ไก่สู่ลูกไก่ หรือการส่งเสริมให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือ โมเดลน าร่องสถานศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานศึกษาท่ีสนใจ สามารถใช้เป็นแบบอย่าง น าไปใช้ประโยชน์                  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปในลักษณะปรับประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่
บริบทของตนเอง มิใช่การลอกเลียนแบบ ทั้งนี้ แม้ว่า จะยังไม่พบการต่อยอดนวัตกรรมที่โดดเด่น แต่มีการน ารูปแบบ
หรือแบบอย่างที่ดีมาใช้เป็นแบบอย่างในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดต่างพ้ืนที่ เช่น นวัตกรรม “อ่านออก                 
ต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” ของโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร จังหวัดสระแก้ว 

6. จากผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง แสดงให้เห็นว่าในหนึ่ง
เป้าหมาย สามารถสร้างแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน หลากหลายวิธีการ ตามบริบทของพ้ืนที่และสถานศึกษา ทั้งนี้                       
หากสามารถส่งเสริมให้มีการจัดเวทีสัมมนาเพ่ือการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน ในเชิงพ้ืนที่ระหว่างสถานศึกษาต่างๆ โดยอาจแบ่งเป็นประเภท              
ของสถานศึกษา หรือ แบ่งระดับการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็น
การรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ การสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละนโยบาย  แสดงให้เห็น
กระบวนการท างาน จนถึงผลลัพธ์ หรือเป้าหมายได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ จะท าให้เห็นภาพรวมถึงสิ่งที่    
เป็นปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง นอกเหนือจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการเชิงประสิทธิภาพ               
ซึ่ง ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีสัมมนาดังกล่าว จะน าไปสู่การพัฒนา การวางแผนการด าเนินงาน             
ทางการศึกษาของภาครัฐ เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งนี้ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เอง ได้มีนโยบายในการด าเนินงานการจัด Symposium หรือการประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้ด าเนินการจัด Symposium โดยมีการน า แบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) เรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ แบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่อง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ TFE (Teams For Education) ของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัด
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษา             
เชิงคุณภาพ การสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละโครงการที่ได้ด าเนินการดังกล่าวในลักษณะของการบูรณาการ
ร่วมกัน 
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 บทที่ 1   

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 

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

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

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีหน้าที่ในการด าเนินการ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตามนโยบาย                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง           
จึงได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอผลการ
ด าเนินงานและสภาพความส าเร็จตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดรับกับนโยบายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของกระทรวง และการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
2) เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
3) เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงาน ในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
4) เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้ทราบถึงผลการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลาง 
และระดับส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรอบแนวคิด  
1) การตรวจติดตาม (Inspection and Monitoring)  เป็นลักษณะการตรวจติดตามในเรื่องที่           

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

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

3.1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 
(Ongoing Evaluation) 

3.2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพ่ือประเมินความก้าวหน้า แนวโน้ม      
การบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่ พบว่า มีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

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

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

ขอบเขตกำรติดตำมประเมินผล 
1) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการติดตาม      

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

2) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการติดตาม       
และประเมินผลระหว่างด าเนินการตามโครงการภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือตรวจสอบว่าหน่วยงาน     
ในสังกัดได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและเกิดความคุ้มค่าต่อการด าเนินงาน                   
การจัดการศึกษาอย่างไร 

ค ำนิยำมศัพท์ 
กำรติดตำม  หมายถึง  กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ 

ว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น 
กำรประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการในการใช้ดุลพินิจ  และค่านิยมในการพิจารณาตัดสินคุณค่า 

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

กำรติดตำมและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย       
หรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย        
หรือโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

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

เขตตรวจรำชกำรที่ 9 หมายถึง การก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนรี โดยให้ทุกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงเขตตรวจราชการให้
สอดคล้องกับการก าหนดเขตตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรีจึงมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  ที่ 221/2561 



 

      4                       รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

                                    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธกิารภาค 9 รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่การตรวจของผู้ตรวจราชการ โดยในเขตตรวจราชการที่ 9 
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
 หน่วยรับตรวจหลักของกำรตรวจและติดตำม หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 9 ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) 

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

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา 
2. หน่วยงานทั้งในและก ากับสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการศึกษาตามภารกิจ      

ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ         5 
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                       

บทที่ 2   
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 

 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  3. การตรวจราชการ โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 

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

ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์       ต่อ
ภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ และมาตรา 9         การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ 1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) 
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ของภารกิจ 3) ส่วนราชการต้อง            จัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
เกิด ผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของ ส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไข           หรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

1.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 20                              
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 วรรคสอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง และข้อ 12 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจ
ราชการตามข้อ 7 ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ
ปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี (2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่าง



  

6                                    รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชน                  
อย่างร้ายแรง และเม่ือได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยด่วน (3) สั่งให้
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา (4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน  
หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน             
ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ (6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือชี้แจง แนะน า              
หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 

1.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง เป็นการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา และแนะน าเพ่ือการ
ปรับปรุ งพัฒนาเกี่ ยวกับการปฏิบัติ ราชการของหน่ วยงานและเจ้ าหน้ าที่ ในขอบเขตอ านาจหน้ าที่                                    
ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษา                
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนา                 
ระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

1.5 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศก าหนดเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยอ านวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) ก าหนดยุทธศาสตร์
และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงาน
ตามข้อ 3(1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 2) สนับสนุน               
การพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) ก ากับดูแล ติดตาม                     
และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4) สนับสนุนการตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ               
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่
ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

 

1.7 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง 

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

2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์             
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่                
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด า รงชีวิต                   
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า 



  

8                                    รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. ความม่ังคั่ง 
1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน 
1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม          
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

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

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

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย                        
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น                  
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา                
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ การค้า 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ               

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 

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

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

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

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม            
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง              
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การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมาย                 
ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ
ใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
(SDGs)  

5) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้            
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

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

มีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

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

เป้าหมายรวม : 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมือง

ตื่นรู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกายใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศร ี

2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่  เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล             
เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิต                 
และบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ 
โลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

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

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูงและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ยึดหลัก “ปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์                
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  แนวทางพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม                    
ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ       
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ   
ต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฏหมาย
และภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่าย   
ในระบบสุขภาพภาครัฐ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมาย           
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิขาการที่ทุกคน              
เข้าถึงได้ 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 41 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
ยกระดับรายได้และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก           
และเยาวชนที่ด้อยโอกสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้             
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ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการให้บริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาคและ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง อาทิสนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ        
ทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน
ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการอบรมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  แนวทาง            
การพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในภาคการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ
และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน             
ให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ              
และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร                  
และอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับ                     
ไปสู่อุตสหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถ               
การแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริหาร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม              
และอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน              
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                 
(5) การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ               
และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) การพัฒนาความร่วมมือ                    
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒน าประเทศสู่ความม่ังคั่ง              
และยั่งยืน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม            
ในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความ
มั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคาม
ข้ามชาติ (4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม               
และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า                    
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้                  
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ               
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส
และยุติธรรม (6) ปฏิรูปกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) ด้านระบบคมนาคมขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลัก  ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนา
โครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ พัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ า (2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานให้ ได้
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอ            
และสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพ                 
การบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน                
และพลังงานสะอาด (4) ด้านสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ (5) ด้านน้ าประปา พัฒนาระบบน้ าประปา
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง การบริหารจัดการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรม 
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8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์                 
และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี 
ที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม            
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

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

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

ประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
นานาชาติ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยมีบทบาททสร้างสรรค์  (8) ส่ งเสริมความร่วมมือ                
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้าน 
ที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการ

ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ (11) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศ           
ที่ส าคัญ 
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1.9 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  เพ่ือใช้เป็น

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่อยู่ในกระทรวง 
ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้น                 

การประกันโอกาสและความเสมอภาค            
ทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมี            
งานท าและสร้างงานได้  ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศและ             
ขอ ง โ ลกที่ ขั บ เ คลื่ อ นด้ ว ยนวั ต ก ร ร ม               
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น
พลวัตร  เ พ่ือ ให้ประเทศไทยสามารถ            
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
ได้ ก า หนดสาร ะส า คั ญส า หรั บบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน           

5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access)ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้            
และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21  

หลักการ :  
1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนา

ขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  
2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                

และมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน  

ผู้ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษา ออกจากกัน  
4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับ

การศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  
6) สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพ

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

สาขาวิชาที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ  
8) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบ

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

 
 

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

 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส         
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส           
ในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่            
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
 4)  พัฒนาการจั ดการศึ กษาเ พ่ือการ

จัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ             
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ                 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ    
 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต                 
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

      1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ              
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา             
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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      3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน              
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 

1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร                      
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม                    

และ      น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อ            

การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้ 
2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ             

และมาตรฐานการศึกษา 
3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ               

ของประชาชนและพ้ืนที่ 
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรั บลักษณะ        

ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

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

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 เป้าหมายสุดท้าย :  
1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์  
(Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21   



  

22                                    รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพ่ือยกระดับชนชั้น
ของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่ง
ปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่             
ในตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ ส าคัญและทักษะการเรียนรู้             
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ   

4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม  ผ่านการเสียภาษี          
ตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทาง การศึกษา   

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

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

ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวน
การการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับ              
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของ
สังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้นโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง การพัฒนาจึงเกิดภาวะหยุดชะงักหรือชะลอตัว ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรประเทศ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมาย                 
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2559 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดท า “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือใช้เป็นกรอบ             
ในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ ประเทศไทยต้องปฏิรูป
และปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม            
กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส าคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) และต่อเนื่องสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 
20 ปี นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผนการศึกษา
ระดับชาติในระยะยาว ก็ได้พิจารณาน ากรอบแนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาใช้



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ         23 
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                       

ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจน
ตลอดชีวิต     

ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) นอกจากจะค านึงถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคน รวมทั้งกฎหมายที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ และมีผลให้อ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้ยึดกรอบหลักการที่ส าคัญ            
อันได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และ 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2574 มาวิเคราะห์                  
เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการได้สอดคล้อง                 
กับทิศทางและเป้าหมาย การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม               
และมิติการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยปรากฏสาระส าคัญและประเด็นความเชื่อมโยง ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.11 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 - 2574                         
กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในมิติด้านต่างๆ 

1 มิติด้านความม่ันคง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ  

ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยเฉพาะ                     
การเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นกับนานาชาติด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว               
และความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดังนั้นเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ                   



  

24                                    รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลด/ป้องกัน ภัยคุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อมั่นในอาเซียนและประชาคมโลก มีกรอบแนวทาง               
ที่ต้องให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารง
รักษาสถาบันหลักคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น  สร้างความเป็นธรรม ลดความ               
เหลื่อมล้ า กระจายอ านาจและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม   

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1) เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงภายใน ไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อสถาบันหลักของประเทศ ปัญหาความขัดแย้งแตกแยก                      
ในสังคมไทยและความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งและไม่ขยายตัว
ต่อไป 

2) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการผนึก
ก าลังรับภัยคุกคามและมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง มีศักยภาพในการป้องกัน             
และแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคาม เช่น ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์   

3) เพ่ือให้นโยบายด้านความม่ันคงกับนโยบายเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ให้สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ   

4) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศทั้งในระดับโลกภูมิภาค                    
และประเทศรอบบ้าน เป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของชาติและความสงบสุขของประเทศ 
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5) เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยก่อการร้ายและการโจมตีด้านไซเบอร์ ไม่ให้มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ   

6) เพ่ือลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ 
ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบทิศทาง            
และวัตถุประสงค์ภายใต้มิติด้านความมั่นคงของประเทศในข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนด
เป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถได้รับการเสริมสร้างทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติให้เกิดความส านึกที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหา
ข้อโต้แย้งด้วยสันติวิธี การอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ อีกทั้ง            
ควรก าหนดให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค 
เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของพื้นที่     

2. มิติด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่ยัง
สามารถพัฒนาคุณภาพให้เป็นก าลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญได้ แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาซึ่งต้องเร่งรัด
ด าเนินการแก้ไข ดังนี้   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดัน             

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น              
อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความส าคัญกับการตลาด การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบ 
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โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว  สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ                 
และวัฒนธรรม เชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา    

1.3) ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางให้บริการสุขภาพ              
ของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสร้างรายได้ แล้วน าไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพ (Health Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
เอกชนที่มีความพร้อม และส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ (Wellness Health) เช่น สปานวดแผนไทย 
เป็นต้น ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ไ ด้
มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการ และงานวิจัย
ด้านการแพทย์ของภูมิภาค 

2) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิเคราะห์ของทั้ง World Economic 
Forum (WEF) และ  International Institute for Management Development (IMD) พบว่ า  ศักยภาพ  
ของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สูง จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชนโดยมีแนวทาง            
ในการด าเนินการทีส่ าคัญ ดังนี้  

2.1) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้า            
และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบ
จากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
ไลฟ์สไตล์ และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์          
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับและรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเองและสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทย            
ให้เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวโลก   

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

2.3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ         27 
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                       

และสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สามารถพ่ึงพาตนเอง โดยในส่วนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะเน้น            
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายตลาด จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
ประกอบวิสาหกิจชุมชนและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนาสหกรณ์จะให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิต           
กับการตลาด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์ สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

3) การพัฒนาพื นที่พิเศษและเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิต
ใหมก่ระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน  

4) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
4.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 

ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ            
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม  ICT และใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2) การวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายที่เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20 : 80 โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลัก              
ของประเทศและสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อากาศยาน                        
และผลิตภัณฑ์ไบโอเบส รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านวิจัย      
และพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน เช่น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล                 
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจน เพ่ิมประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร                           
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการ เป็นต้น   

 
 

5) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
5.1)  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให้บริการ                       

ทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย   

5.2) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนา ในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม              
และการพัฒนาทุนมนุษย์ 

5.3) สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี                 
และส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน  (Intra-Regional Trade) มากขึ้น                   
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งรัด
การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน  

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

1) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต                 
และบริการ อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1.1) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร โดยสร้างบุคลากร                
ด้านการเกษตร การผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือด าเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น จัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูปการตลาดและการบริหารจัดการ   
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1.2) ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบันให้เข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา 

1.3) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เช่นมาตรการที่สนับสนุน
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจ
หรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์   

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

1.5) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ           
ให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เช่น  การบริการสุขภาพ การศึกษานานาชาติ  ธุรกิจบริการขนส่ง                 
และโลจิสติกส์ 

1.6) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุ เทศก์
ภาษาต่างประเทศท่ัวประเทศ   

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

2) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  และพัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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2.1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนด
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน อาทิ ปรับ
กฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน  การร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด   

 

 
 

2.2) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ 
ทั้งการเข้าถึงและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ               
จากสาธารณชน   

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

2.4) ใช้การตลาดน าการวิจัย เพ่ือด าเนินการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ              
ของผู้ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ โดยเชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
สถาบันการเงิน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

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

2.6) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเริ่มต้น             
ท าธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย
ในการผลิตบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน และส่งเสริมให้นักเรียน                 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสฝึกงานในสาขาเทคโนโลยี (Technology Sector) และด้านเทคนิค
ต่างๆ และขยายผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยภาครัฐไปท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มากยิ่งข้ึน   

2.7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ รองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิก เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ               
และผู้พิการ เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์   

3) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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3.1) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้               
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน             
ด้านการบินเพ่ือพิจารณาวางแผนก าลังคนในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ พร้อมทั้งก าหนดแนวทาง
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

3.2) พัฒนาบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับภาคเอกชน            
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
หรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ   

3.3) ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต   

4) การพัฒนาในระดับภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
4.1) การพัฒนาภาคในระยะต่อไป จะให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต              

ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้               
ทั้งระบบที่ เน้นการด าเนินการอย่างบูรณาการยึดประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญโดยเชื่อมโยงบทบาท                          
และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบัน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง   

4.2) เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจติดต่อทางการค้า  การเงิน             
การบริการ และความร่วมมือกับนานาชาติ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการบริการด้ าน
การแพทย์และสุขภาพระดับนานานชาติ พัฒนาเมือง
ปริมณฑลให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ   
และการพาณิชย์ ศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกส์  
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมือง     
ที่อยู่อาศัย พัฒนาเมืองเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น 
และนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า             
การบริการสุขภาพ การศึกษา โดยปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง และเชื่อมโยง              
กับโครงสร้างพ้ืนฐานของภาค  

4.3) พัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจ โดยพัฒนา
โครงสร้ า ง พ้ืนฐานและคุณภาพบริ การสั งคม               
เพ่ือ  รองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและเป็น
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องสามารถ
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รองรับกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนการศึกษาวิจัยให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ร่วมด าเนินการ   

4.4) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนา            
ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ               
ของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์                
จากการพัฒนา   

5) การพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและบริการ                  
และการลงทุนที่มีสมรรถนะสูง และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  ทั้งการให้บริการทางการศึกษาการให้บริการ            
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้าน โลจิสติกส์ และการลงทุน
เพ่ือวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย และส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ือขยายฐาน                  การ
ผลิตการค้า/การบริการของผู้ประกอบการ
ไทย สร้างผลตอบแทน            จากเงินทุน
และองค์ความรู้ของไทย               และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
(Trading Nation) ซึ่งเป็นการปรับตัวรับ
ก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ด ้า น อ ุป า ท า น  
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ จากการเป็น
ประชาคมอาเซียนภายหลัง           ปี พ.ศ.
2558 โดยมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการวิจัย
พัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่องสร้างความเป็นหุ้นส่วน               การ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี เพ่ิมบทบาท            
ของประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศก าลังพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย           
และพัฒนา การพัฒนาทุนมนุษย์  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบทิศทางและวัตถุประสงค์ภายใต้มิติ              
ด้านเศรษฐกิจข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผล
ผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาทุกระดับทุกประเภท ได้รับการฝึกปฏิบัติงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดการ การใช้เทคโนโลยีการผลิต การซื้อการขาย การท างานร่วมกันในรูปแบบ
สหกรณ์ตามกระบวนการให้ครบวงจร จนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการเรียนสายอาชีพ และควร
ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จในแต่ละระดับการศึกษาได้รับการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ
ความสามารถในด้านการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในแต่ละท้องถิ่น/พ้ืนที่ ที่ ส าคัญ                 
ควรก าหนดให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน     
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีปริมาณเพียงพอส าหรับรองรับตลาดแรงงานในประเทศ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล  

3. มิติด้านสังคม 
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3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี             
ในสังคมสูงวัย ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้   

1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื อต่อการพัฒนาคน  โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมของสมาชิก  
ในครอบครัว การสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงให้ครอบครัว และการสร้างสมดุลระหว่างการท างาน                
และชีวิตส่วนตัว   

2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ               
โดยในช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสม            
ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน                
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ   

3) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล  าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม               
โดยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านบริการ

สาธารณะขั้นพื้นฐาน และฐานทรัพยากร
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
และกลุ่มด้อยโอกาส เช่น การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต/ที่ดินท ากินของเกษตร
รายย่อย การได้รับบริการด้านการศึกษา
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพของเด็ก
ยากจนและการสร้ า งหลักประกัน             
ทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่มี
ร า ย ได้ น้ อ ย  เ ป็ น ต้ น  ร ว ม ทั้ ง ก า ร
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็น
และ เหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ าหมาย 

(customize welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing)   

4) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง             
โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาจัดโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง              
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเ พ่ือเพ่ิมคุณภาพ                     
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการ
รับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้   
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5) การพัฒนาระบบสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ า            
ในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการ              
ที่มีการลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์                    
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
โดยน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการให้ความส าคัญ             
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เ พ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนัก                      
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน   

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

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง                  
และพัฒนาทุนศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม   

1) เป้าหมายการพัฒนา 
1.1) คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา

ประเทศ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และท าประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม เด็กวัยเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะการเรียนรู้ 
ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางการเงิน ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  วัยแรงงาน เพ่ิมสมรรถนะ             
ทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงาน มีความรู้ และทักษะการบริหา รจัดการ               
ทางการเงินที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ                 
วัยสูงอายุ มีงานท าและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้สูงอายุ   

1.2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ   

1.3) คนไทยมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
1.4) คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม               

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  
1.5) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ   

2) แนวทางการพัฒนา   
2.1) พัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถโดยส่งเสริม               

ให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน 
ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ                  
ให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน   

2.2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดย   

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

2.2.2) ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลาง                     
ที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษารวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึก
หรือครูพ่ีเลี้ยงให้ทราบถึงบทบาทในการร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลผู้เรียน   

2.2 .3)  พัฒนาคุณภาพครู โดยปรับหลักสูตรการผลิตครู ให้ อิงสมรรถนะ                      
มีจิตวิญญาณความเป็นครู ให้เป็นผู้แนะน า รวมทั้งศึกษาแนวทางการก าหนด  “สมรรถนะครูระดับชาติ”               
ที่จะน าไปสู่การออกแบบวิชาชีพครูทั้งระบบ ตั้งแต่หลักสูตรการผลิตครูใหม่ การพัฒนาครูประจ าการ                  
การประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู   

2.2.4) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวกท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีการจัดท าสื่อระบบการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งาน
ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึงใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่าน              
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก   

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

2.3) หล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม โดยสร้างค่านิยมในการด าเนินชีวิต การศึกษา และการท างานตามบรรทัดฐาน
ของสังคม โดยการปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัวให้มีความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน              
มีคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม 
ปรัชญาชีวิต มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการท างานที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  ท างานเป็นทีม  
มีระเบียบวินัย ยอมรับความคิดเห็นต่าง ความมุมานะในการแสวงหาความรู้   

2.4) ให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุด ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นและพัฒนาทักษะฝีมือ เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ              
และยกระดับรายได้  ให้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare)              
ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ                
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย โดยการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การดูแลและป้องกันนักเรียนที่ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล
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โรงเรียน ไม่ให้เด็กออกจากโรงเรียนกลางคันโดยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนยากจนที่ครอบคลุมตั้งแต่การ
สร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
แก่เด็กเรียนดีและยากจน โดยมีเงื่อนไขเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องกลับไปท างานที่บ้านเกิด และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล   

2.5) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน  
และการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย     
กฎ ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ภายใต้มิติด้านสังคมข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงาน               
ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้
ผู้เรียนและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาเกิดความ
เสมอภาคทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา                             
และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประสานทรัพยากรทางการศึกษาในจังหวัด/ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
และควรก าหนดให้ระบบและวิธีการส่งเสริม คัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา รวมทั้ง
ควรก าหนดให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอุดมศึกษามีปริมาณเหมาะสมสอดคล้องในสาขาความต้องการ              
แต่ละสายอาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีเจตคติและคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 

4. มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่าโปร่งใส และเกิด
ความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐโดย  การปรับโครงสร้างระบบราชการ
ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เช่น พัฒนา e-government และ e-service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการ เป็นต้น 
และพัฒนาและบริหารก าลังคนภาครัฐเพ่ือปรับบทบาทให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่ และเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการฝึกอบรมต่างๆ จัดท าร่างยุทธศาสตร์บริหารก าลังคน
ภาครัฐ วิเคราะห์อัตราก าลังคนภาครัฐตามยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นต้น รวมทั้งลดปัญหาคอร์รัปชั่นเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและลดขั้นตอนในการท างาน น าระบบ ICT มาใช้ในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1) เป้าหมาย   
1 .1 )  เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริ การของภาครั ฐ                           

และประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน  
1.2) เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
1.3) เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นอยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
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1.4) ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม  

2) แนวทางการพัฒนา 
2.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ               

ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ โดยก าหนดภารกิจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง   

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

2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล              
โดยปรับรูปแบบและวิธีด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ประชาสังคมในลักษณะ

รูปแบบประชารัฐปรับรูปแบบการ
ให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิม
ไปสู่ การ ให้บริการผ่ านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ สร้างระบบ
โครงสร้ า ง พ้ืนฐานกลางของ
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ( Data 
Center) ผ่านบริการเครือข่ าย
ภาครัฐ  บู รณาการข้อมูลข้ าม
หน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลรองรับ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ
ร่วมกัน   

2.4) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม โดยปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีของสังคมไทยให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านกลไกการบริหารงานบุคคล วางระบบและกระบวนการจัดการต่อการทุจริต              
ให้มีประสิทธิภาพ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ความคาดหวัง :  

1.1) ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา   
1.2) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                  

และมาตรฐาน 
1.3) กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
1.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับ                 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้ก ากับของรัฐ   
1.5) สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาค

ส่วนของสังคม   
2) มาตรการ :   

1.1) ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการ                     
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา ภายในหน่วยงาน                     
และระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการก ากับ ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย              
ของผู้บริหาร พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผลของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

1.2) จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้ระบบ GIS เพ่ือก าหนดจ านวน               
และที่ตั้งสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จัดท าแผนและขั้นตอนการควบรวม
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งกลุ่มสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามศักยภาพและความพร้อม เพ่ือลดความแตกต่าง    
ของคุณภาพและมาตรฐานระหว่างสถานศึกษา   
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1.3) ส่งเสริมให้สถาบันอาชีวศึกษา /สถาบันอุดมศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้สถาบันมีขนาดและจ านวนการผลิตที่สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนที่มีแนวโน้มลดลง 
รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรับและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยอาศัยกลไก
ทางการเงินด้านอุปสงค์ ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต   

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

1.5) ปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวของรัฐและเอกชนที่สะท้อนคุณภาพ
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามความแตกต่างของคุณลักษณะสถานศึกษาและคุณลักษณะของผู้เรียน
ด้วยความเป็นธรรม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษา   

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

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

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

1.9) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในทุกพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชากรทุกช่วงวัย 
รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่พิเศษ และพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภายใต้มิติ              
ด้านบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพในข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมาย                 
หรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์  หรือผลกระทบภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้
โครงสร้างของการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตัว โดยกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจจากส่วนกลางลงไปสู่หน่วยปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค ก าหนดกลไก            
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

      ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รั ฐ ส ภ า ใ น วั น ที่  25 ก ร ก ฎ า ค ม  2562                                
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย น โ ย บ า ย ห ลั ก  12 ด้ า น                
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์              
ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่น 
ให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ พัฒนาแล้ ว                       
ในศตวรรษที่ 21” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว้ใน
นโยบายหลัก และนโยบายเร่ งด่ วน ซึ่ งภาค

การศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ้น แต่ในส่วนที่ก าหนดไว้โดยตรง อาทิ นโยบายหลัก 12 
ด้าน  

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. สร้างความมั่นคงและปลดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม  
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 
9. สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบและกระบวนการยุติธรรม 
ในส่วนนโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการ       

จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  โดยกระทรวงศึกษา           
มีบทบาทหลักด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหลัก  

ข้อ 2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  ข้อ 2 (2.2) ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ                      
และการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิด             
ที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม              
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ข้อ 2 (2.5) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องอย่าง
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เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ 
และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 

ข้อ 3 (3.2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี           
โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
ข้อ 5 (5.2.3) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการรายใหม่        

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือ   
ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล 
และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้า         
และบริการ 

ข้อ 5 (5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพ ในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาด
ย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ 
ให้สามารถ เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 5 (5.3.3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิม ทักษะการประกอบการ      
และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด 

การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิต
และฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง                     
มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการ
พัฒนาภาคเกษตร  ได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

ข้อ 5 (5.4.5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน โดยพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจ
สนับสนุนและการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่

ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน  และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วน
ร่วม ในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

ข้อ 5 (5.7.1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของชาติ             
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย               
ในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจ านวนมาก              
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิม                           
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ขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการ
บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

ข้อ 5 (5.9.3) ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี                 
แหล่งเงินและการระดมทุน เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน 
นวัตกรรม และด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

ข้อ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
ข้อ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนา
พ้ืนที่ โดยรอบให้ เป็ น เมื องมหานครการบิ น 
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมือง
อัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ 
ยกระดับภาคการเกษตร ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์                  
และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ทบทวนกฎระเบียบ เ พ่ือรองรับและส่ งเสริม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม 

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ                 
ที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ 
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา                 
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก             
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง              
กับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วง

วัยส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้                   
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต                   
และพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้                
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
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8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน    
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคต 

และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับ 
การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ 
มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และ
พัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบ 
และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ                 
และเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคน         
ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ใน

การแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
แล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมและเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงาน             
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมา
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรก ให้ความส าคัญกับ
การดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําและความ

ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่               
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส ส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย                  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบ
วงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ            
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน                  
และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์  

8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศ                        
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เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างาน              
ของภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการ  
บูรณาการการท างานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การ            
เพ่ิม ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจั ดการศึ กษาในทุ กระดับบนพ้ืนฐานการสนั บสนุนที่ ค านึ งถึ ง  ความจ าเป็ นและศั กยภาพ                               
ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงาน ที่ไม่จ าเป็น 
รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว                 
และผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย              

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
และเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  และอุทยานการเรียนรู้ ส าหรับเยาวชน               
ที่ เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริม             
การเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่ เข้าสู่
สังคมสูงวัย  

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทาง 
การศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุน เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่ม

เด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ
พ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียน เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ  
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มี
ระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ  
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ         45 
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8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์         
ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา            
ให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัย             
ในพื้นที่และชุมชน  เป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน            
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไป               
พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

ข้อ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
9.4 สร้างหลักประกัน

ทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ 
การมีงานท า ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 
มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญ หลังพ้น
วัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค             
ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัย                      
และมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์  ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน  
1. แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน  
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผ่วนของเศรษฐกิจโลก  
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู้อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 11 
8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 
9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชน และด าเนินเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ 



  

46                                    รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

12. การแก้ปัญหาภัยแล้ง  
 
นโยบายเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส     
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล                
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ  

ข้อ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ

ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน
ในโครงสร้ างพ้ืนฐานที่ ทันสมั ย 
รวมทั้ งวางรากฐานการพัฒนา
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G 
ควบคู่ ไปกั บการ พั ฒนาทั กษะ                
ของผู้ ประกอบการขนาดกลาง             
และขนาดย่อม และชุมชน ในการ

เข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะท้ังในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้             
ของสถาบันการศึกษา สู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่                 
และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม                        
ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสาร             
ที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท ์  

2.2 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) 
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เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่ งด่วน                                
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่  21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้     

 

หลักการ          
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร     

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท                       
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่ วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับ                       
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติ งานร่วมกันได้  เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่ วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน                               
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ  

ระดับก่อนอนุบาล  
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักประเมิน
ตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

  
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4.  เรี ยนรู้ ด้ วยวิ ธี การ Active Learning เ พ่ื อพัฒนากระบวนการคิ ด การเรี ยนรู้                               

จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น  
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5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน                   

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยม 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา  
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)                

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานท า เช่นทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
ระดับอาชีวะศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดท าหลีกสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
การขับเคลือ่นสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง

นโยบายรัฐบาล  
2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
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3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง                  
ข้อกฎหมายให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตราก าลัง                
ตามความต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 

6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วย
จัดการศึกษาและวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาศ รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่วข้อง 

7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียนให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน  

9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา                       
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี                              
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน  

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท า
แผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอ                
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อน            
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

11.  ใ ห้ ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาท
หน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. การตรวจราชการ โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.1 การตรวจราชการ 
การตรวจราชการเป็นกลไกตรวจสอบภายในระบบราชการ ซึ่งทั้งก ากับทั้งภาพรวม และภายในหน่วย

ราชการ โดยประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรม บทบาท
นั้นเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยหรือผู้แทนของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแต่ละระดับในการก ากับ ดูแล ในการบริหาร
ราชการให้ประสบผลส าเร็จ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือแนวปฏิบัติในการตรวจราชการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ตรวจราชการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

3.1.1 การตรวจราชการกรณีปกติ 
3.1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการตรวจราชการ

ร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอ่ืน 

3.1.3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

1) การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ของประชาชน              
อันเกิดจากการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2) วาระแห่งชาติ  ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เป็นภัย                     
และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 

3) กรณีได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 
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การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ 
ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 
        ที่มา : คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อย 

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

ขั นตอนที่ 1 
   การปฏิบัติงานตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 
 

ขั นตอนที่ 3 
   การด าเนินการหลังการตรวจ 

กิจกรรมย่อย 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารระดับสูงหลังการ
ตรวจราชการทุกครั ง 

3.2 ประสานแจ้งหน่วยงาน รวมทั งติดตามผลจากข้อเสนอแนะ 
และข้อสั่งการจากการตรวจราชการ 

3.3 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม 
      อย่างน้อย 2 ครั ง/ปี ทั งในระดับเขตตรวจราชการ 
      และระดับประเทศ 

ขั นตอนที่ 2 
   การด าเนินการขณะตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 

2.1 ประชุมชี แจงนโยบาย/แผนการตรวจฯ รับทราบผลการ
ด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

2.2 การตรวจราชการในพื นที่ 
2.3 บันทึกผลการตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 
 

กิจกรรมย่อย 
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ขั นตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตรวจราชการ 

1) การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ ในการปฏิบัติงานตรวจราชการข้อมูล
สารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญในการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

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

2) การจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่าง
แผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการประจ าปี 

2 .2 )  ก าหนดกรอบ
รูปแบบ และสาระส าคัญของ

แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3) แจ้ง องค์กรหลัก/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เสนอนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ที่จะก าหนดในแผนการตรวจ
ราชการ  

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

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

2.6) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกัน
เพ่ือร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี 
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2.7) น าร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.8) จัดท าเอกสารแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเผยแพร่ และ
มอบหมายภารกิจให้คณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจ าปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1) ก าหนดประเด็นนโยบาย งาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการตรวจราชการต้องมี  ความ
สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2) ก าหนดระยะเวลาในการออกตรวจ 12 เดือน ในรอบปี 
3.3) ก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการ 

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

3.5) แจ้งแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เครือข่ายการ
ตรวจราชการทราบ และเป็นข้อมูลในการประสานการตรวจราชการ 

4) การก าหนดประเด็นพร้อมจัดท าเครื่องมือตรวจราชการ 

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

5) การด าเนินงานตามแผนก่อนการตรวจราชการ 

5.1) ประสานเครือข่ายการตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ เพ่ือแจ้งก าหนดการตรวจราชการ
ตามปฏิทินการตรวจราชการ และประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการใน
แผนการตรวจราชการประจ าปี 

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

5.3) จัดทีมงานหรือคณะร่วมตรวจราชการ ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงก าหนด 

5.4) ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ จัดเตรียมงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ตลอดจนการขออนุมัติพาหนะรถยนต์ราชการ 

ขั นตอนที่ 2 การด าเนินงานขณะตรวจราชการ 

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

3) บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ต าแหน่งและวัน เดือน 
ปีที่ตรวจเป็นหลักฐาน 

ขั นตอนที่ 3 การด าเนินการหลังการตรวจราชการ 

1) สรุปผลการตรวจราชการน าเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ื อทราบ และน าเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการ ภายหลังการออกตรวจราชการทุกครั้ง 

2) ประสานแจ้งการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) ประสานการติดตามการรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการของหน่วยงาน สถานศึกษาของรัฐ และ
เอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา 

4) การรายงานผลการตรวจราชการในการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี 

การรายงานผลการตรวจราชการอาจด าเนินการได้ทั งขณะตรวจราชการ หรือเม่ือกลับจากการ
ตรวจราชการแล้ว ดังนี  

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

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

2) การรายงานผลเมื่อกลับจากตรวจราชการ ส าหรับการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม
ของเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายงวด 
ได้แก ่

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

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

4.1 ข้อมูลสารสนเทศพื นฐานทางการศึกษา  

ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนพ้ืนที่รายจังหวัดสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด 
พื นที่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : www.dopa.go.th/ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า ประชากรในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรที่มี
สัญชาติไทยเป็นชาย 1,012,132 คน  เป็นหญิง 1,035,445 คน รวมจ านวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 2,047,577 คน  
ประชากรไม่ได้สัญชาติไทย เป็นชาย 7,502 คน เป็นหญิง 7,811 คน รวมจ านวนประชากรไม่ได้สัญชาติไทย 15,313 
คน ประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง เป็นชาย 13,228 คน  เป็นหญิง 9,838 คน รวมจ านวนประชากรที่มชีื่อใน
ทะเบียนบ้านกลาง 23,066 คน ประชากรที่อยู่ระหว่างการย้าย เป็นชาย 2,319 คน เป็นหญิง 1,115 คน รวมจ านวน
ประชากรที่อยู่ระหว่างการย้าย 3,434 คน ประชากรรวมทั้งสิ้น 2,089,390 คน จังหวัดที่มีจ านวนประชากร
เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัด
ตราด 

*ทะเบียนบ้านกลาง หมายถึง ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจ    
มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

*ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย หมายถึง ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
สัญชาติไทย/มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ได้สัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง อยู่ระหว่างการย้าย รวม

ทั งสิ น ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

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

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

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

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

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

รวม 1,012,132 1,035,445 2,047,577 7,502 7,811 15,313 13,228 9,838 23,066 2,319 1,115 3,434 2,089,390 
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ตารางท่ี 2.3  แสดงจ านวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9             
ปีการศึกษา 2562 

อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ กันยายน 2562 

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 

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

4 2 6 4 3 19 

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

1 - - - - 1 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

3 - 5 ปี 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

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

จังหวัดจันทบุรี 

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

จังหวัดตราด 

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

จังหวัดนครนายก 

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

จังหวัดปราจีนบุรี 

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

จังหวัดสระแก้ว 

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

1. ข้อมูลจ านวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธ.ค. 62 (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
2.. ข้อมูลจ านวนนักเรียนอ้างอิงจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ณ กันยายน 2562 
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4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั นพื นฐาน  
(O-Net)  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET : Ordinary National Education Test) ในปีการศึกษา 
2562 เขตตรวจราชการที่ 9 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ 

จังหวัด 
ผลการประเมินคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1.จันทบุรี สูงกว่าทุกวิชา สูงกว่าทุกวิชา 
สูงกว่าระดับประเทศ 

(ยกเว้น ภาษาอังกฤษ และ 
วิทยาศาสตร์ที่ต่ ากว่า) 

2.ตราด สูงกว่าทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ 
(ยกเว้น ภาษาอังกฤษที่ต่ ากว่า) 

สูงกว่าระดับประเทศ 
(ยกเว้น วิทยาศาสตร์ที่ต่ ากว่า) 

3.นครนายก ต่ ากว่าทุกวิชา ต่ ากว่าทุกวิชา สูงกว่าทุกวิชา 

4.ปราจีนบุรี ต่ ากว่าระดับประเทศ 
(ยกเว้น ภาษาไทยที่สูงกว่า) ต่ ากว่าทุกวิชา ต่ ากว่าทุกวิชา 

5.สระแก้ว ต่ ากว่าทุกวิชา ต่ ากว่าทุกวิชา ต่ ากว่าทุกวิชา 
 

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

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
ตารางที่ 2.6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน 

ศึกษาธิการภาค 9  

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 

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

 

จากตารางที่ 2.6 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 
9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ. 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
ทั้ง 3 ปีการศึกษา โดยจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา 
ส่วนจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ยกเว้น
ปราจีนบุรีสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2562 และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความ
ขึ้น-ลง ไม่สม่ าเสมอ  2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ. 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ 2 ปีการศึกษา คือปี
การศึกษา 2561 และ 2562 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ าเสมอ ส่วน
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา จังหวัดที่เหลือมีค่า
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คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง  3) 
คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ. 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 3 ปีการศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ าเสมอ โดยจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ าเสมอ 
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา ส าหรับจังหวัด
นครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2562 และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่า
คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ. 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ าเสมอ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ส าหรับจังหวัดที่เหลือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
และทุกจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ าเสมอ 
 

4.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ย้อนหลัง 
3 ปี แยกตามกลุ่มสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
 

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

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 

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

จากตารางที่ 2.7 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 
9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้  1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่า
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่า
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง 
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4.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ย้อนหลัง 3 ปี 
แยกตามกลุ่มสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 

 

ตารางที่  2.8 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

รายการ 
ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 

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

จากตารางที่ 2.8 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 
9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้  1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่า
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี และตราด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2561 และ 2562 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี และนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจันทบุรี ปีการศึกษา2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 3) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
นครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโน้มลดลง 4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 5) 
วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 
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4.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั น
พื นฐาน (O-Net) ชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 
ตารางที่ 2.9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

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

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

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

ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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4.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั น
พื นฐาน (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

ตารางที่ 2.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

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

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

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

ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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4.2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั น
พื นฐาน (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

 

ตารางที่ 2.11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

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

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

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

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 46.74 42.05 34.84 35.63 34.84 27.46 29.73 24.08 29.10 28.68 35.05 32.31 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 46.76 42.08 34.85 35.65 34.85 27.47 29.74 24.10 29.13 28.69 35.07 32.33 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 39.50 29.33 29.44 29.10 29.44 24.50 24.72 16.50 15.28 25.33 27.68 24.86 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 46.72 41.85 33.47 35.39 34.31 28.58 31.27 24.36 28.48 28.15 34.85 32.55 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 67.06 57.78 42.71 44.32 42.71 52.08 58.70 50.08 76.77 43.17 57.59 51.07 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 38.47 32.41 32.11 30.05 32.11 21.70 21.79 14.77 20.17 24.00 28.93 24.73 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 36.81 36.39 31.27 32.38 31.27 23.05 23.74 18.11 20.64 25.70 28.75 27.48 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 41.31 35.85 32.58 31.11 32.58 23.48 25.48 15.39 19.85 22.67 30.36 26.46 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28.00 23.75 28.56 28.67 28.56 20.31 19.31 16.04 15.56 25.17 24.00 22.19 
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด 51.38 44.09 38.33 39.62 38.33 45.63 52.20 68.06 75.29 39.61 51.11 49.35 

ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  

4.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศีกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกระดับการศึกษา 
ตารางที่ 2.12  ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศีกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในพ้ืนที่ความเขตตรวจราชการที่ 9  

จังหวัด 
ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย   

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

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

จันทบุรี 48.04 47.63 47.84 44.46 44.42 44.44 39.21 36.42 37.82 

ตราด 41.64 44.26 42.95 40.12 42.14 41.13 41.69 35.92 38.81 

นครนายก 47.40 50.79 49.10 45.00 38.84 41.92 36.54 34.88 35.71 

ปราจีนบุรี 48.85 47.60 48.23 46.90 39.45 43.18 36.54 34.21 35.38 

สระแก้ว 46.84 46.84 46.84 41.71 40.36 41.04 37.93 35.92 36.93 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th/th  
ผล N-Net ปี 2562 ใช้ผลสอบของภาคเรียนที่ 2/61 (กุมภาพันธ์ 2562) และ ภาคเรียนที่ 1/62 (สิงหาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niets.or.th/th
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4.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศีกษา 2561 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 2.13  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561        

รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความเขตตรวจราชการที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th 

ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ศธภ. 9

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net คร้ังท่ี 2/2561 ปีการศึกษา 2561 รายสาระแต่ละจังหวัด


ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9


จันทบุรี

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

จังหวัด วิชา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตราด
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4.3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2562 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 2.14  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562        

รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความเขตตรวจราชการที่ 9 
 

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

ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ศธภ. 9

จันทบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

จังหวัด วิชา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
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4.4 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา 

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

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

ในภาพรวมของประเทศจากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานนับเป็นหนึ่ งในปัจจัยส าคัญ               
ของการขับเคลื่อนธุรกิจ  การขาดแคลนแรงงานผู้มีความสามารถในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในหลาย
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากพูดถึงสถานการณ์ตลาดแรงงาน          

ในปัจจุบัน  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  โดย
เฉพาะที่ มีทั กษะตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน  นับเป็นกลุ่มแรงงานส าคัญที่จะขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากผล
ส ารวจและสถิติของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย 
ได้ ชี้ ถึ งตลาดแรงงานที่ มี ทั กษะตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม  จากภาพรวมประเทศไทยในช่วง
ตลอด  5  ปีรวมถึงปีนี้  ประเทศไทยในประเทศที่
ก าลังพัฒนาและอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตัลอยู่ใน

ภาวะความต้องการแรงงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกซึ่ง
มี  6 สายงานส าคัญ ได้แก ่ สายงานด้านการขาย ด้านไอท ีด้านวิศวกรรมงานธุรการ งานด้านบัญชีสายงานการผลิต  

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

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

 จุดแข็ง (Strength) 
1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  

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

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดนครนายกในวิชา
ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดนครนายกในทุกวิชามี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับภาค 

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

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

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

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

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

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

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

จะเป็นช่วงที่จูงใจให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวน และบริโภคผลไม้ราคาถูก 

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

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

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

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

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

 7. เป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
จันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง และเป็นย่าน
ธุรกิจอัญมณีที่ส าคัญของประเทศ ที่สามารถสนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่การ
พัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว 

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

9. เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนที่ติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา และมีด่านการค้า               
5 จุด และมีมูลค่าการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาที่สูงมากที่สุด 
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จุดอ่อน (Weakness) 

1. คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา       

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับภาค               

และระดับประเทศ  
- มีสถานศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท  
3. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและผู้ปกครอง                                

ยังไม่เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนสายอาชีพ 
4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 
6. โครงสร้างองค์กร -ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในแต่ละระดับ  เช่น              

การประสานข้อมูล/ทรัพยากรอ่ืนเนื่องจากหน่วยงานการศึกษามีต้นสังกัดที่แตกต่างกัน  
7. ขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะระดับปฐมวัย ท าให้ขาดทักษะในการพัฒนาศักยภาพ

ปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นจุดส าคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
8. บุคลากรไม่เพียงพอ บางต าแหน่ง ขาดประสบการณ์และความต่อเนื่องในการสอน มีการขาดแคลน

บุคลากรในวิชาเฉพาะ เช่น ความสามารถด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรในส่วนของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

9. หน่วยงานที่จัดการศึกษายังขาด ความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน บุคลากร                   
ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน  

10. การจั ดการศึ กษาใน
จั งหวัดปราจีนบุรี  ยั งมีจุดอ่อน  ที่
ผู้ เรียน ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์                         
สรุปความ ตลอดจนทักษะการใช้
ภ าษาต่ า งประ เทศ  โดย เฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  

1 1 .  ค รู มี ภ า ร ะ ง า น อ่ื น 
นอกเหนือจากการสอนจึงท าให้การ
จัดการสอนเรียนการสอนไม่เต็มที่ 

12. ขาดแคลนแหล่งน้ า เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว
หรือบริการ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้
เกิดความต้องการใช้น้ าเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมากก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งเรื่องการใช้น้ า เดิมแหล่งน้ าจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก และมีข้อจ ากัด      
ของภูมิประเทศ ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ได้ 
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13. ขาดการบริหารจัดการในเรื่องการเพาะปลูกผลไม้ที่ดีและเหมาะสม ท าให้ในช่วงที่ผลไม้ออกมามาก
และกระจุกตัวท าให้ผลไม้เน่าเสียง่าย และขาดการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการผลิตให้ออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บ
รักษา การล าเลียงถึงที่หมายก่อนการ
เน่ าเสี ย ถึ งแม้ ว่ ากลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออก 2 จะเป็นแหล่งเพาะปลูก
ผลไม้หลักของประเทศ แต่ผลไม้เป็น
ผลิตผลที่มีช่วงระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยว ดูแล รักษาจ ากัด เมื่อพ้นก าหนด
จะเสียหาย และเป็นผลผลิตที่มีช่วง
ฤดูกาล ไม่สามารถผลิตออกได้ตลอดปี 
และหากเมื่อใดขาดน้ า ก็จะท าความ
เสียหายให้แก่สวนผลไม้อย่างรุนแรง ท า
ให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ไม่มี
เสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการในช่วงที่ผลไม้ออกมามากและกระจุกตัวอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา ท าให้ผลไม้เน่าเสียง่าย และมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานไม่สม่ าเสมอ เช่น การคัดขนาด บรรจุหีบห่อ 
แปรรูป และเก็บรักษา ดังนั้น หากมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขึ้นมารองรับ  นอกจากจะเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมถนอมอาหารให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้แล้ว   ยังเป็นการช่วยให้ผลไม้มีราคาและรายได้เกษตรกรดีขึ้น 

14. เกษตรกรยังขาดปัจจัยสนับสนุน ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน และขาดเงินทุนในการพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังต้องเช่าพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร จึงไม่มี
แรงจูงใจในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 

15. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม              
และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิตมากขึ้นตามล าดับ เนื่องจากการขยายตัวทางการผลิตทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ท าให้มีการใช้
และท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน ทรัพยากรทางทะเล ไปเป็นจ านวนมาก อาทิ การท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ได้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้งน้ าท่วมอยู่
เสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ท าเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การคมนาคม
ขนส่ง การผลิต และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจส่วนรวมของกลุ่มจังหวัด การขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร 
และอุตสาหกรรมไปในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ าลงและมีการ
ชะล้างพังทลายสูง ความต้องการใช้น้ าเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคมีปริมาณมาก 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ า ซึ่งแต่เดิมแหล่งน้ าจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมการเกษตร การท าเกษตรขนาดเล็ก 
และการอุปโภค บริโภคของชุมชนเท่านั้น ปัจจุบันต้องแย่งกันใช้น้ าระหว่างภาคเกษตร เมือง บริการแก่นักท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมบางส่วน แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาแหล่งน้ ารองรับไว้แล้วบางส่วนแต่ด้วยข้อจ ากัดของภูมิประเทศ            
ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ิมเติมได้อีก นอกเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
เขื่อนนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี จึงต้องมีการวางท่อส่งน้ าเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ าที่มีอยู่เพ่ือน าน้ า     
มาทดแทนในบางพ้ืนที่ยามขาดแคลน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการน้ าให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
การจับสัตว์น้ าโดยไม่ถูกวิธี ท าให้สัตว์น้ าตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนในแต่ละจังหวัด
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ลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือท านากุ้ง ซึ่งยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไข
จัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

16. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง กิจกรรม
การท่องเที่ยวบางชนิดที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ ประกอบ
กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตส านึก และความ
รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน ท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง 
นอกจากนี้ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานและควบคุม
คุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่
ผ่านมาผู้ประกอบการจะก าหนดกันเองโดยไม่มี
หลั ก เกณฑ์  ท า ให้ เกิ ดคว ามไม่ เป็ นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาขาดแคลน

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความรู้ทักษะ และความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
17. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือส าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

สูงขึ้น แรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลผลิต 

โอกาส (Opportunity)  
1. มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม  มีสถานประกอบการ   

จ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
2. มีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย ส่งผลให้เด็กเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีทรัพยากร    

เพ่ิมมากขึ้นในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการในพระราชด าริฯในพ้ืนที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา    

ท าให้นักเรียนได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
5. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

และเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
6. มีนักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพื้นที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน    

เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ         

สู่อาชีพอย่างชัดเจน 
8. มีโอกาสในการกระจายการขนส่งสินค้า เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง     

ทางน้ า เรือ และอากาศยานของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ าลึก และระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน รถไฟ 
และสนามบินที่สนับสนุนการเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่งหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่างประเทศ 
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9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ท าให้มีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินค้าทั้งในภาคการเกษตร สมุนไพร             
การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริม
กระบวนการการผลิตที่สะอาด มีส่วนช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น      
การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และจะสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

10. โครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ท าให้มีโอกาสในการผลิต พัฒนา และ
ปรับปรุงสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ 
สมุนไพร และการแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนของผู้สูงอายุ 

11. กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ ท าให้เกิดความตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันจะสร้างกระแสความนิยมบริโภคสินค้า เชิงอนุรักษ์และ
สินค้าสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืช เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพร
และการดูแลสุขภาพซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ 

12. นโยบายการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จะน า
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพของระดับรายได้
ปานกลาง ไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง และ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จะท าให้ภาคตะวันออก 2 ได้รับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย 

13. มีโอกาสในการพัฒนาการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น
ได้ เนื่องจากพ้ืนที่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้า 
นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนามาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยเพ่ิมโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรเหล่านี้ได้นั้น ด้วยความได้เปรียบ
ของที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้า และเส้นทางคมนาคมขนส่งส าคัญต่างๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ท าให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสินค้าเกษตรมีโอกาสที่จะผลักดันการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ผู้บริโภคต่างต้องการ
ความสดใหม่และความรวดเร็วในการขนส่ง นอกจากนี้สินค้า  พืชไร่ ซึ่งมีแหล่งผลิตส าคัญอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี 
สระแก้ว ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังได้โดยสะดวก เนื่องจากต้องขนส่งครั้งละมากๆ และค่าขนส่ง
ราคาถูก เป็นต้น  

14. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ เพ่ิมมากขึ้น จากกระแส
ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติล้วนแสวงหากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ๆ กันมากขึ้น โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่มักจะมีการจัดอันดับ หรือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมตาม
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สื่อต่างๆ กันอย่างมากมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสส าคัญส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะนี้อยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ทับลาน ในพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้วซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย   
ภูเบศร ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้ว เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย  
ซึ่งจะสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว จะเชื่อมโยงกับนครวัด นครธมในกัมพูชาผ่านเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
33 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง Southern Economic Corridor 

อุปสรรค (Threat) 
1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากขึ้น 
2. สภาพปัญหาการแตกแยก หย่าร้างของครอบครัวส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นผล                    

ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น 
4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากรกลุ่มวัยเรียนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

ประชากรวัยเรียน เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัย
อันควร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น   

5. นโยบายมีการเปลี่ ยนแปลงบ่อย 
รวมถึงการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาไม่เต็ม
รูปแบบส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา 

6. ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วน
ใหญ่เป็นประชากรในเขตชนบท (ประชากรเขต
ชนบท  326,038 คน  เขตเมือง  29,729 คน 

(99:1 ) ซึ่งส่วนใหญ่(ร้อยละ 40.82) มีอาชีพรับจ้าง และ ในขณะที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการว่างงานของ
ผู้ปกครอง/ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่  

7. ผู้ปกครอง มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยม และหรือโรงเรียนเอกชนเพ่ิมข้ึน   
ทุกปีเกิดกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียนในเขตเมือง ในขณะเดียวกันโรงเรียนนอกเขตเมืองกลายเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่ขาดความพร้อม เนื่องจากขาดการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน เพราะจัดสรรงบประมาณต้องใช้
เกณฑ์จานวนนักเรียนเป็นก าหนด  

8. แนวโน้มของผู้ปกครองไม่มีเวลา เลี้ยงดูบุตรหลานส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
9. สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ เรียน การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม           

มีผลกระทบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม มีประชากรแฝงจากการขยายตัวของสังคม อุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้
บุตรหลานมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางไม่ดีมากข้ึน ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง นักเรียนมีแนวโน้มออก
กลางคันในระดับ ม.ปลาย และสายอาชีพ 
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10. แนวโน้มสถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมข้ึน ขาดผู้ให้การอบรม
เลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งผลให้เด็ก                   
และเยาวชนมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมาะสม  

11. เด็กจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีอาชีพที่ต้องย้ายถิ่น ที่อยู่บ่อยๆ ทาให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผล
ต่อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  

12. มีหน่วยงานทางการศึกษามากเกินไป จึงไม่มีความเสมอภาคในด้านการจัดสรรงบประมาณ                         
สร้างความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  

13. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อผู้บริหารระดับสูงท าให้นโยบายการจัดการศึกษา            
ไม่ต่อเนื่องเกิดความสับสนในการปฏิบัติ  

14. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้
เกิดข้อขดัแย้งกับชุมชนผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในการรวมโรงเรียน  

15. การเข้าถึงโครงข่ายเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มีค่าใช้จ่ายท าให้ครอบครัวในชนบทที่ฐานะยากจน                      
ไม ่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายได้  

16. กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่อ านายความสะดวกทางการค้าและการ
ลงทุน สิ่งส าคัญในการท าการค้ากับต่างประเทศ คือ การที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ที่ได้
มีการก าหนดไว้ อีกทั้ง มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมขึ้น เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานการด้านความ
สะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม             
จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีความแตกต่างในตัวกฎระเบียบระหว่างประเทศคู่ค้าอยู่เป็นจ านวนมาก 
และด้วยขั้นตอนของการพิธีการส่งออกของไทยที่ยังมีขั้นตอนและเอกสารที่มีความยุ่งยากต่อผู้ประกอบการอยู่ ท า
ให้การด าเนินงานในส่วนต่างๆ จึงเป็นไปได้ค่อนข้างล าบาก นอกจากนี้กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้านมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและบางพ้ืนที่มีกฎระเบียบเฉพาะ ท าให้ต้องมีการมาศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ กัน
หลายรอบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการค้าเพ่ิมมากขึ้น 

17. การอ านวยความสะดวกของประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุน                      
แม้ว่าทั้งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านต่างพยายามสนับสนุนการค้าการลงทุนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุน           
ในประเทศตน รวมถึงนักธุรกิจชาวไทยเช่นเดียวกันที่มีความสนใจและแสวงหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะ              
ในประเทศเพ่ือนบ้าน แต่กลับพบว่า ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเอง แม้จะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนออกมา          
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศของตน และ
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ประเด็นนี้ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่ไม่เอ้ือต่อการค้าหรือการลงทุน ซึ่งบ่อยครั้งท าให้นักธุรกิจชาวไทย
ตัดสินใจยกเลิกหรือชะลอการเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ไปในที่สุด  

18. การใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการมีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของภาครัฐในการก าหนดให้
พ้ืนที่ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น นอกจากจะเป็นโอกาสส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและบริเวณใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นแล้ว ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ความสามารถในการรองรับปริมาณความต้องการการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ า 
เนื่องจากการเกิดขึ้นของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยกระตุ้นให้ภาคการผลิ ต และการคมนาคมขนส่งที่จะ
เจริญเติบโตมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรในพ้ืนที่ยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งหากขาดการวางแผนและการบริหารจัดการ
ที่ดี ก็อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคอุปโภคของประชากรในพ้ืนที่ได้ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจเกิดการแย่งชิง
กันหรือการขึ้นราคาของสินค้าและบริการที่ได้จากทรัพยากรที่มีจ ากัดได้ 

19. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ท าให้ก าลังการผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ า หากไม่ได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยี ท าให้ไม่สามารถแข่งขันหรือพัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. คุณภาพทางการศึกษาลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ               

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
21. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และด้าน
ชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เห็นได้ชัดมากที่สุด คือ        
ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ในฤดูร้อน อากาศก็ร้อนจัด ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชน นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าว อาทิเช่น ฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาล น าไปสู่



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ         81 
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                       

ภัยแล้งในฤดูเพาะปลูก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาคเกษตรของประเทศไทย และกระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ของทั้งประเทศ หรือแม้กระทั่งในฤดูฝน ประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนัก และไปสู่ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ดังนี้ 

(1) การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ า เป็นที่วางไข่และท่ีอยู่
อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้ า  และเป็นพ้ืนที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบ
นิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมขึ้นโดยความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจาก
ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นจะท าให้พืชตายและถูกแทนที่ด้วยหาดเลนในขณะที่ปากแม่น้ าจะจมลงใต้น้ าท าให้เกิดการชะ
ล้างพังทลายของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

(2) อุณหภูมิน้ าทะเลและค่าความเป็นกรด/ด่างของน้ าทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้พืช
และสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการัง ถูกท าลายส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตสัตว์น้ าโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตว์น้ ากร่อย
บริเวณชายฝั่งและสัตว์น้ าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้ าของน้ าเค็มเข้าสู่       
ล าน้ าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด ารงชีวิตของพืชสัตว์และพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ 

 
(3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่    

จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และท าให้ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ าระหว่าง
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ภัยพิบัติ
และภาวะน้ าท่วมฉับพลันเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเนื่องจากก าลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลา    
อันสั้นท าให้ปริมาณน้ ามีมากเกินความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ า
ลงสู่ทะเลของพ้ืนทีโ่ดยรวมลดลง ท าให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น 
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 

 

 

S 
Strength 

W 
Weakness 

O       

 Opportunity 

T 

Threats 

 

S 
Strength 

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

จุดแข็ง 

 

W 
Weakness 

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

จุดอ่อน 

O       

 Opportunity 

 

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

สะดวกและหลากหลาย เด็กเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา โครงการในพระราชด าริฯในพื้นที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา        
มีนักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพื้นที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือสู่อาชีพอย่างชัดเจน 

2. จังหวัดในเขตพืน้ทีข่องส านักงานศกึษาธิการภาค 9 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้
เกิดการพฒันาในทกุ  ๆด้าน 

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

โอกาส 

T 

Threats 

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

   การลงทุน 

อุปสรรค 
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 บทที่ 3   
การด าเนินการตรวจราชการและการเก็บข้อมูล 

 

การตรวจราชการและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการในครั้งนี้                    
เป็นการตรวจราชการและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ               
กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 เพ่ือรับทราบข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาการ ตลอดจนให้สาธารณชน
รับทราบ และเพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการบรรลุวัตถุประสงค์จึงก าหนดวิธีการตรวจ
ติดตาม ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายของการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจราชการ 
 กลุ่มเป้าหมายในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ตรวจติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากการประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกจังหวัด ในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด 
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 แล้ว ยังมีหน่วยรับตรวจในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 1) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 แห่ง 
 2) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
 3) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 2 แห่ง 

 4) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
              จ านวน  1  แห่ง 
รวมจ านวนหน่วยรับตรวจ จ านวน  11 แห่ง  

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการ ติดตาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการ เป็นแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563          
ที่ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open – ended) เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามนโยบายจุดแข็งหรือนวัตกรรมในการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ด าเนินการโดย
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล โดยมีหนังสือแจ้ง ถึงส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 เรื่อง              
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุน
การตรวจราชการว่า ในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณให้จัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นนโยบาย ลงในระบบ   
E – Inspection System ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานผลการตรวจราชการ             
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 (รต 63) ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 แจ้งการรายงานตามแบบดังกล่าวในการสนับสนุนการติดตาม              
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และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ                      
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3. วิธีการตรวจราชการ 
  1) จัดเตรียมเอกสารข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ 
  2) ประสานจัดท าก าหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ 
  3) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามก าหนดการ 
  4) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการตรวจราชการ 
  5) สรุปรายงานผลการตรวจราชการ 
 

4. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ         
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) รวบร วมข้ อมู ล จ ากกา รล ง พ้ืนที่ ป ฏิ บั ติ ก า รต ร ว จ ร าชกา รขอ งผู้ ต ร ว จ ร าชกา ร
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะท างานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และจากการรายงานของหน่วยรับตรวจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
 2) รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกแห่ง 
 3) รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผลส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (E-Inspection)  
 4) น าข้อมูลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการตรวจราชการแต่ละนโยบาย 
ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณตามข้อ 3 เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) น าข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการรายงานของหน่วยรับตรวจและข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการสรุปเป็นภาพรวมการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 9 มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล 
 2) ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตาม ข้อ 1 โดยการบันทึกข้อมูลเป็นรายนโยบาย             
และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 3) น าข้อมูลตามข้อ 2 มาประมวล เรียบเรียงเป็นภาพรวมรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                           85   
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     

บทที่ 4   
ผลการด าเนินงาน 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

   
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563              
เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 5 นโยบาย โดยในขั้นตอนการจัดท ารายงานได้น าผลการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล                
การด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อจัดท ารายงาน
เป็นภาพรวมของผลการด าเนินงาน ระดับภาค พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสรุปผล            
การด าเนินงานตามนโยบายได้ดังนี้ 
 

 
 
1.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 1  ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ในการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง  

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียน   
การสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

หน่วยงาน จ านวน 
สถานศึกษาทั้งหมด  

(แห่ง) 

สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 255 238 93.33 
ตราด 143 138 96.50 
นครนายก 297 286 96.30 
ปราจีนบุรี 174 165 94.83 
สระแก้ว 307 295 96.09 

รวม 1,176 1,122 95.41 
ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 2  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง              
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

ตารางที่  4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 
ทั้งหมด  
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ลูกเสือ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุวกาชาด คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 70,540 54,715 77.57 4,154 5.89 
ตราด 28,417 24,399 85.86 2,931 10.31 
นครนายก 45,235 43,804 96.84 450 0.99 
ปราจีนบุรี 49,879 30,987 62.12 1,176 2.36 
สระแก้ว 64,688 41,431 64.05 5,885 9.10 

รวม 258,759 195,336 75.49 14,596 5.64 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
1. ผลการด าเนินการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  

และยุวกาชาด 
มีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมี

ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ดังนี้ 
1.1 การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 

2563 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1.2 การจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 69 พรรษา โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1.3 การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรและสมาชิก ลูกเสือ และยุว
กาชาด เช่น การอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น การ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด  หลักสูตรผู้น ายุวกาชาด การฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตร
หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 

1.4 การจัดให้มีโครงการยกย่อง เชิดชู และการจัดประกวดต่างๆ เช่น โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางยุวกาชาด ตามแนวพระ
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ราชด ารัส เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรยุวกาชาด 5 ประการ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี 
2563 โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 

1.5 การนิเทศติดตามการด าเนินงานต่างๆ เช่น โครงการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  

นอกจากนี้ยังพบว่า มีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ ต่อการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง โดยการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด คือการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้
ท าบันทึก MOU เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก ์“โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout)  ในท้องถิ่น
และชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือในท้องถิ่นให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มี
ความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว 

2. เพ่ือพัฒนาลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรมและประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิด
ความประทับใจ 

3. เพ่ือสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือให้มีระเบียบวินัยมีจิตบริการที่ดีการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็น
จิตอาสาหรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้มาเยือนท้องถิ่นของตนเอง 

4. เพ่ือสร้างบุคลกรที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่นสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเป็น
มัคคุเทศก์ในอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติ 

จาก MOU ดังกล่าว ส่งผลให้มีนโยบายให้ด าเนินการน า
ร่อง ใน 8 จังหวัด (ปราจีนบุรี พัทลุง เชียงใหม่ เลย สุโขทัย 
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และบุรีรัมย์) ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี 
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นหนึ่งในแปดจังหวัดน าร่อง 
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout) ได้
เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2563  ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย การชี้แจงท าความเข้าใจ การให้
ความรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ก่อนการฝึกอบรม จ านวน 
13 ชั่วโมง ส าหรับการศึกษาค้นคว้าจัดท าข้อมูลและเรียงความ
เกี่ยวกับบ้านเกิด ระยะที่ 2 การฝึกอบรมเป็นเวลา 4 วัน จ านวน 
27 ชั่วโมง เน้นการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การให้ความรู้ด้านวิชาการ 10 หน่วย
เรียนรู้ ทั้งหลักการมัคคุเทศก์ การสื่อสาร ความรู้พ้ืนฐานของพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียง จิตวิทยาการให้บริการ การ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และจิตอาสาของลูกเสือมัคคุเทศก์ ตลอดจนกระบวนการค้นหา
เรื่องราวและเรื่องเล่าของท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการมัคคุเทศก์ จากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่ 3 คือการฝึกปฏิบัติในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นเวลา 20 
ชั่วโมง ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรม “Kick Off การฝึกประสบการณ์ลูกเสือมัคคุเทศก์” ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดน าร่องดังกล่าว 

ผลของการด าเนินการต่างๆ ส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ กิจกรรม มีทักษะชีวิต และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถ
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น าเอากิจกรรม กระบวนการลูกเสือ และอุดมการณ์ของลูกเสือ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสามารถพัฒนา
ทั้งทางกาย สติปัญญา และจิตใจ มีศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และ
ประเทศชาติต่อไป 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือมีจ ากัด ครูผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้

งบประมาณตนเอง ในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 

2.2 ขาดวิทยากรที่มีความช านาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และอาสาสมัครยุวกาชาด 

2.3 อุปกรณ์บางอย่างราคาแพงไม่สามารถน ามาใช้ในการอบรมได้ 
2.4 สถานศึกษาสังกัด กศน.  นักศึกษาไม่มีชุดลูกเสือ  
2.5 นักศึกษาบางส่วนสังกัด กศน. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากวันที่จัดกิจกรรมตรงกับวันที่

นักศึกษาต้องท างาน 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรทางการลูกเสือ อย่างต่อเนื่อง 

3.2 สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรทางการลูกเสือ อย่างต่อเนื่อง 

4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก 

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนบ้านเขามะกา ต าบลศาลาล าดวน 
อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

-โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 
2555-2557 
-โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
   -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ประจ าปี 2559-2561 
     -ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ประเภท
ลูกเสือสามัญ ประจ าปี 2562 
     -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือสามัญ ประจ าปี 
2562 

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 

-โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปี 2558 
-โครงการลูกเสือจิตอาสาท าความดีเพื่อพ่อ 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต าบลวังสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

-โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปี 2561 
-โครงการลูกเสือจราจร 
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ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงาน 
นโยบาย  :  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (1) 
ตัวชี้วัด  :  การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด (1.1) 
โดย : โรงเรียนบ้านเขามะกา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

โรงเรียนบ้านเขามะกา ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต าบลศาลา
ล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางจากตัว
โรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 30 กิโลเมตร ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 พ้ืนที่ทั้งหมด 24 ไร่ มีอาคาร
เรียน 6 หลัง 16 ห้องเรียน ครูจ านวน 25 คน ครูอัตราจ้าง 1 
คน ครูธุรการ 1 คน ช่างปูน 3 1 คน เปิดท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน
นักเรียนทั้งหมด  428  คน 

โรงเรียนบ้านเขามะกา ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีวัดและสถานีอนามัยอยู่ใกล้โรงเรียน ประชาชนในเขต
บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 

ผลลัพธ์ /ความส าเร็จ  
1. ด้านผู้เรียน นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนสังคม และส่วนรวม 
2. ด้านบุคลากร บุคลากรทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมีการพัฒนาทักษะขบวนการทางลูกเสือ 

สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับ 
3. ด้านสถานศึกษา โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นสถานที่ 

จัดกิจกรรมเช้าค่ายพักแรม อบรมบุคลากรด้านลูกเสือ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน  

โรงเรียนบ้านเขามะกา ได้น ากระบวนการทางลูกเสือมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมประจ าวันของ
นักเรียน ดังนี้ 

1. การเข้าแถวหน้าเสาธง และการเดินแถวขึ้นชั้นเรียน 
2. การท าภารกิจประจ าวัน  
3. การฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี จนนักเรียนเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัย 
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นวัตกรรม/รางวัล/กิจกรรมเด่น  
รางวัล 

1. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจ าปี 2555 – 2557 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. สถานศึกษาที่สร้างชื่อเสียงด้านกิจการลูกเสือ 
ประจ าปี 2562 ของส านักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว 

3. รางวั ลการประกวดระเบียบแถวลูกเสื อ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

3.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ 
ประเภทลูกเสือสามัญ  

3.2 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทลูกเสือสามัญ 

3.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
3.4 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทประเภทลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1 
- ม.3 (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

5. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล ระดับ ป.1 - ป.3 (ลูกเสือส ารอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

6. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
และการสะกดรอย ระดับ ป.4 - ป.6 (ลูกเสือสามัญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมเด่น 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ 

ลูกเสือแห่งชาติ ระดับจังหวัด ดังนี้ 
1.1 กองลูกเสือเกียรติยศ น าขบวนกองลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม 

2. เป็นค่ายลูกเสือชั่วคราว ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
3. เป็นคณะวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

4. ร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 

ข้อเสนอแนะ 
ขบวนการทางลูกเสือเป็นทักษะพ้ืนฐานในการ

พัฒนาวินัยของนักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยและมีความ
รับผิดชอบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับกิจการ
ลูกเสือให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                           91   
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     

2. นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 
2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่3  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา 
ทั้งหมด  
(แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ านวน  
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รัฐบาล 17 12 70.59 
เอกชน 14 6 42.86 

รวม 31 18 58.06 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) และจากข้อมูลในระบบ E-inspection ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ณ วันที่ 30 กันยายน 63 

 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่4  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะเป็นผู้ประกอบการ 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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. สาขาวิชาช่างยนต์ 509 271 53.24 453 248 54.75 324 208 64.20 

2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 64 27 42.19 31 24 77.42 90 76 84.44 

3. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 21 6 28.57 11 9 81.82 25 21 84.00 

4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 407 158 38.82 323 98 30.34 333 186 55.86 

5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 133 74 55.64 106 60 56.60 155 125 80.65 

6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 44 44 100 52 52 100 104 104 100 

9. สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 133 9 6.77 132 5 3.79 86 5 5.81 

17. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 26 5 19.23 18 5 27.78 44 32 72.73 

18. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 29 29 100 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1. สาขาวิชาการบัญชี 314 190 60.51 267 157 58.80 323 228 70.59 

2. สาขาวิชาการตลาด 19 19 100 43 30 69.77 52 52 100 

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
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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 

3. สาขาวิชาการเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 15 15 100 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 287 128 44.60 296 147 49.66 311 212 68.17 

5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 100 79 79.00 54 38 70.37 56 43 76.79 

9. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 6 6 100 0 0 0 0 0 0 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

1. สาขาวิชาการออกแบบ 0 0 0 8 2 25.00 0 0 0 

6. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 0 0 0 0 0 0 6 6 100 
ประเภทวิชาคหกรรม 

1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 12 12 100 0 0 0 0 0 0 

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 5 3 60.00 5 0 0.00 4 0 0.00 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1. สาขาวิชาการโรงแรม 160 147 91.88 130 109 83.85 145 139 95.86 

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 51 51 100 22 22 100 17 17 100 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 53 24 45.28 0 0 0 14 14 100 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) และจากข้อมูลในระบบ E-inspection ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ณ วันที่ 30 กันยายน 63 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปวส.1 ปวส.2 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
7. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 302 94 31.13 272 103 37.87 

8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 26 26 100 40 40 100 
9. สาขาวิชาไฟฟ้า 439 110 25.06 369 110 29.81 
10. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 118 41 34.75 125 61 48.80 
11. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 87 23 26.44 69 43 62.32 
10. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 35 8 22.86 14 8 57.14 

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
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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สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปวส.1 ปวส.2 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

11. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 54 7 12.96 54 4 7.41 

19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 16 53.33 21 10 47.62 

20. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  15 2 13.33 8 3 37.50 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 0 0.00 8 0 0.00 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
4. สาขาวิชาการบัญชี 361 144 39.89 414 233 56.28 
5. สาขาวิชาการตลาด 78 24 30.77 68 40 58.82 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 274 67 24.45 220 108 49.09 
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 49 40 81.63 37 31 83.78 
7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 78 7 8.97 60 41 68.33 

8. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 0 0 0 15 2 13.33 

10. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 11 11 100 23 23 100 
11. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 44 9 20.45 18 5 27.78 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. สาขาวิชาการโรงแรม 63 63 100 39 38 97.44 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 12 100 0 0 0 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 73 39 53.42 64 39 60.94 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) และจากข้อมูลในระบบ E-inspection ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ณ วันที่ 30 กันยายน 63 
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ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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 านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
12. สาขาวิชาช่างยนต์ 783 373 47.64 698 360 51.58 713 584 81.91 

13. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 79 68 86.08 64 54 84.38 133 133 100 

14. สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 65 19 29.23 28 7 25.00 59 59 100 

15. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 678 184 27.14 603 188 31.18 657 536 81.58 

16. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 259 94 36.29 196 46 23.47 293 271 92.49 

17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 90 38 42.22 69 35 50.72 182 182 100 

12. สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง 167 0 0.00 132 8 6.06 86 76 88.37 

21. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 26 0 0.00 18 8 44.44 44 37 84.09 

22. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 23 0 0.00 16 0 0.00 55 55 100 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

6. สาขาวิชาการบัญชี 427 184 43.09 421 198 47.03 549 481 87.61 

7. สาขาวิชาการตลาด 90 58 64.44 82 49 59.76 113 105 92.92 

8. สาขาวิชาการเลขานุการ 6 6 100 0 0 0 15 15 100 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 572 301 52.62 538 303 56.32 666 551 82.73 

9. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 152 124 81.58 71 71 100 67 67 100 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 5 0 0.00 2 0 0.00 9 9 100 

2. สาขาวิชาการออกแบบ 8 8 100 6 6 100 5 5 100 
7. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 0 0 0 0 0 0 6 6 100 

ประเภทวิชาคหกรรม 
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 24 0 0.00 4 0 0.00 11 11 100 

4. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 13 0 0.00 8 0 0.00 6 6 100 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

5. สาขาวิชาการโรงแรม 168 127 75.60 146 105 71.92 185 156 84.32 

6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 8 8 100 0 0 0 44 39 88.64 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 148 34 22.97 125 35 28.00 36 36 100 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) และจากข้อมูลในระบบ E-inspection ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ณ วันที่ 30 กันยายน 63 

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
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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ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปวส.1 ปวส.2 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ทีไ่ด้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ทีไ่ด้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
18. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 403 346 85.86 416 377 90.63 
19. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 78 78 100 71 71 100 
20. สาขาวิชาไฟฟ้า 537 420 78.21 487 423 86.86 
21. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 161 134 83.23 147 147 100 
22. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 70 70 100 72 70 97.22 
13. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 53 53 100 55 55 100 
14. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 54 47 87.04 54 12 22.22 
23. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 2 13.33 41 35 85.37 
24. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  13 13 100 39 39 100 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 403 346 85.86 416 377 90.63 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

9. สาขาวิชาการบัญชี 451 359 79.60 532 467 87.78 
10. สาขาวิชาการตลาด 85 57 67.06 119 104 87.39 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 23 23 100 
10. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 353 290 82.15 448 382 85.27 
11. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 95 89 93.68 67 61 91.04 
12. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 127 127 100 193 193 100 
12. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 33 33 100 15 15 100 
13. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 11 11 100 23 23 100 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์ 11 11 100 27 27 100 

3. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 0 0 0 11 8 72.73 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 0 0 0 8 8 100 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 0 0 0 5 5 100 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

7. สาขาวิชาการโรงแรม 95 95 100 32 28 87.50 
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 12 12 100 12 7 58.33 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 98 59 60.20 42 15 35.71 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) และจากข้อมูลในระบบ E-inspection ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ณ วันที่ 30 กันยายน 63 
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1. ผลการด าเนินการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 

ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค พบว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีจ านวน กว่าร้อยละ 60  

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ปัญหาเกี่ยวกับระบบการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน ด าเนินการล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีน้อย 

และนักศึกษามีการเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน บางคนมีปัญหาการขาดงานบ่อย 
2.2 ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียน                  

การสอน 
2.3 ปัญหาด้านบุคลากรผู้สอน ขาดแคลนบุคลากรครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา ปัญหาการ

โยกย้าย หรือได้รับต าแหน่งใหม่แต่ไม่มีอัตราทดแทน  
2.4 ปัญหาสาขาวิชาที่เปิดสอนกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการในพ้ืนที่ไม่ตรงกัน  

เช่น พ้ืนที่จังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เป็นสถานบริการที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ขนาดเล็ก เป็นต้น 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 วางแผนการบริหารจัดการระบบการนิเทศแบบออนไลน์ มาใช้ในการนิเทศติดตามและช่วยเหลือ
นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์  

3.2 ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หรือมาตรการที่จะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
ทันสมัย และสนับสนุนการน าเทคโนโลยี ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และลดปัญหาอันเกิดจากการขาด
แคลนบุคลากร  

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการส ารวจ และจัดท าแผนงานรองรับการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

3.4 ก าหนดและวางมาตรการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพ หรือมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3.5 สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในระดับจังหวัดกับสถาน
ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานต่างสังกัด ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระดับประเทศ เพ่ือจัดการศึกษาร่วมกัน        
ในระบบทวิภาคีท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ  

 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 44/3 ถนนจันทคามวิถี   
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง   
จังหวัดจันทบุรี  

- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มี
กระบวนการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา 
โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.2556 และให้มีการจัดการเรียน
การสอน ระดับ ปวช.2 และระดับ ปวช. 3 
และเพ่ือให้หลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
นักเรียน นักศึกษาเรียนรายวิชา ธุรกิจและ
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รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีด
ความสามารถเชิงพาณิชย์” (การเตรียม
ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
และการเขียนแผนธุรกิจ) เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ดังกล่าว 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 908 ถนนปราจีนอนุสรณ์  
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 

1.โครงการสัมมนาพัฒนาเพ่ือยกระดับการ
จัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
2.โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
เพ่ือการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ที่ 1  
ต าบลท่าช้าง                            
อ าเภอเมืองนครนายก                      
จังหวัดนครนายก 

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ นวัตกรรม หุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ 
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2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ค าชี้แจง : การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้สถานศึกษาทราบและมีการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และข้อมูลความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พิจารณาจากข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 (เดือนพฤษภาคม 2563) และข้อมูลจ านวนความต้องการแรงงานจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (Big Data) (เดือนเมษายน – กันยายน 2563) 
 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

(คน) 

จ านวนความต้องการของตลาดแรงงาน 
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษา  

(คน) 
ปวช. ปวส. ป.ตรี ปวช. ร้อยละ ปวส. ร้อยละ ป.ตรี ร้อยละ 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 300 0 0 0 53.33 160 0 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 30 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

280 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 0 70 0 0 0 70 100 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล 100 380 170 0 380.00 380 100 170 100 

กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 710 450 170 710 100 610 135.56 170 100 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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จ านวนความต้องการของตลาดแรงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จ านวน 710 คน 

 

 

 

 

 

 
 

 

จ านวนความต้องการของตลาดแรงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จ านวน 610 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จ านวนความต้องการของตลาดแรงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 170 คน 
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ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่7  ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีต่อ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หน่วยงาน 
จ านวน 

สถานศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวนสถานศึกษาที่มีข้อมูลตอบกลับของผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของสถานประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  
และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้ 

และความรับผิดชอบ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 7 7 100 7 100 7 100 7 100 

ตราด 3 3 100 3 100 3 100 3 100 

นครนายก 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ปราจีนบุรี 7 7 100 7 100 7 100 7 100 

สระแก้ว 6 6 100 6 100 6 100 6 100 

รวม 29 23 100 23 100 23 100 23 100 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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2.3 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี 

ตารางที่ 4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี  

หน่วยงาน 

ร้อยละ 
ของสถานศึกษา  
ที่จัดการศึกษา 
ในระบบทวิภาคี  

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้น/
ลดลง  

*เทียบกับ 
ปี 2561 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ที่เรียนในระบบ 
ทวิภาคี  

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้น/
ลดลง  

*เทียบกับ 
ปี 2561 

จ านวน 
สถานศึกษา 

ทั้งหมด 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษา 
ในระบบทวิภาคี 

(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้เรียนระบบ 

ทวิภาคี 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุร ี -- 7 5 71.43 -- -- 2,243 322 14.36 -- 
ตราด -- 3 3 100 -- -- 2,640 277 10.49 -- 
นครนายก -- 7 6 85.71 -- -- 4,733 684 14.45 -- 
ปราจีนบุรี -- 8 3 37.50 -- -- 3,037 1,208 39.78 -- 
สระแก้ว -- 6 2 33.33 -- -- 4,629 707 15.27 -- 

รวม -- 31 19 61.29 -- -- 17,282 3,198 18.50 -- 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 9 สัดส่วนของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและสัดส่วนของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
 

หน่วยงาน 
จ านวนสถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

(แห่ง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(สถานศึกษา: 

สถานประกอบการ) 
จันทบุรี 14 222 7 : 111 

ตราด 6 172 3 : 86 

นครนายก 13 44 13 : 44 

ปราจีนบุรี 14 188 7 : 94 

สระแก้ว 12 44 3 : 11 

รวม 59 670 1 : 11 
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ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่10 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ เรียน 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระบบทวิภาค ี

หน่วยงาน 
จ านวน 

สถานศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวนสถานศึกษาที่มีข้อมูลตอบกลับของผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

ด้านความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้ 

และความรับผิดชอบ 
จ านวน 

สถานศึกษา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 7 7 100 7 100 7 100 7 100 
ตราด 3 3 100 3 100 3 100 3 100 
นครนายก 6 6 100 6 100 6 100 6 100 
ปราจีนบุรี 7 4 57.14 4 57.14 4 57.14 4 57.14 
สระแก้ว 6 6 100 6 100 6 100 6 100 

รวม 29 26 89.66 26 89.66 26 89.66 26 89.66 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี 
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1. ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พื้นที่เขตตรวจ

ราชการที่ 9 มีจ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี ต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 61.29 สัดส่วนของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบทวิภาคี ต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 คิดเป็น                   
สัดส่วน 1 : 11  

การด าเนินการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกระบวนการสร้าง
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 
ในประเภทวิชา สาขาวิชาต่าง ๆ มีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตาม
นโยบาย ที่ส าคัญ เช่น โครงการการอบรมหลักสูตรหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการจัดท าแผนการฝึก
อาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2563 โครงการจัดท าแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ โครงการสร้างความ
เข้าใจการด าเนินงานภายใต้การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE)  โครงการส ารวจความต้องการของสถาน
ประกอบการที่ร่วมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความต้องการนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระบบปกติและทวิภาคี  กิจกรรมการออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น
ต้น 

จากการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ได้รับการพัฒนาและมีทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการฝึกปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการจริง ในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและ
ตรงความต้องการ ผลจากการประสานความร่วมมือในพ้ืนที่ ยังท าให้สถานประกอบการสามารถจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 สถานประกอบการยังมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจัดท าแผนการฝึก ในวันและเวลา

ที่ก าหนดไว้ได้ 
2.2 สถานศึกษาที่ยังไม่จัดการศึกษาทวิภาคี ยังขาดความพร้อมหลายด้าน ทั้งองค์ความรู้และบุคลากร

ครูที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาค ี 

2.3 ขาดปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบทวิภาค ี

2.4 ระบบแนะแนวการศึกษายังขาดความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชื่อมโยงสู่
ระดับอาชีวศึกษา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   

2.5 สถานประกอบการในพื้นที่มีจ ากัด ส่งผลต่อการเดินทาง และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียน 
นักศึกษา 

 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ระดับสถานศึกษา ควรจัดท าแผนการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามความพร้อม ความสนใจของ

ผู้เรียน  รวมทั้งสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่างมีคุณภาพ  
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3.2 ระดับจังหวัด สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ควรจัดท าแผนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ
จังหวัดร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีเป้าหมายของการศึกษาที่
ชัดเจน 

3.3 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

3.4 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ที่ต้องพักอาศัยในพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติ ต้องได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม จากครู ผู้ปกครองและสถานประกอบการ อย่างใกล้ชิด 

 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก 

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ใน
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวชิาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ : ภูเขางามรีสอร์ท, บริษัทปริทัศน์
อุทยาน นางรอง จ ากัด, บริษัทเซรามิค
อุตสาหกรรมไทย จ ากัด, บริษัทจาร์ดีนเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด, บริษัทเดนโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พณิชยการนครนายก 

ข 4-196/6 ต าบลนครนายก                  
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก 

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับบริษัท
ซี พี ออนล์ จ ากัด (มหาชน) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ข4-389 ถนนสุวรรณศร                     
ต าบลนครนายก  
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก 

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส. 
กับ บริษัท ซี พี ออนล์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจค้า
ปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้
เครื่องหมายการค้าเซเว่น 
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2.4 การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่11  ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

หน่วยงาน 
จ านวนสถานศึกษา 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 10 10 100 
ตราด 7 7 100 
นครนายก 4 4 100 
ปราจีนบุรี 7 1 14.29 
สระแก้ว 9 9 100 
รวม 37 31 83.78 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 

 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 12 ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนา

อาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

หน่วยงาน 

จ านวน
สถานศึกษา 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหลักสูตร
พัฒนาอาชีพ 
ที่เหมาะสม 

ส าหรับผู้ที่เข้าสู่ 
สังคมสูงวัย 

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 10 7 1,500 1,260 84.00 

ตราด 7 280 280 313 111.79 

นครนายก 4 5 70 70 100 

ปราจีนบุรี 7 1 22 22 100 

สระแก้ว 9 28 222 237 106.76 

รวม 37 321 2,094 1,902 90.83 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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1. ผลการด าเนินการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกแห่งในพ้ืนที่เขตตรวจ

ราชการที่ 9 ด าเนินการตามนโยบาย โดยสถานศึกษา (กศน.อ าเภอ) สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด มีการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการหลักของ กศน. ได้แก่ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนา
สังคมและชุมชน และ โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น หลักสูตร
กลุ่มสนใจ หลักสูตร 1 อ าเภอ 1 อาชีพ เช่น การท าพรมเช็ดเท้า การท าสบู่เหลวสมุนไพร การเย็บกระเป๋าผ้าดิบ การ
จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่และอ าเภอเคลื่อนที่ มีการสาธิตอาชีพ ที่เข้าถึงผู้เรียนผู้สูงวัยในพ้ืนที่ เป็นต้น  

กระบวนการส าคัญที่ส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้เรียน คือการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการในการฝึกอาชีพที่
เหมาะสมกับกลุ่มและชุมชนของตนเอง  เพ่ือน าความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
รวมทั้งผลจากการท าเวทีประชาคม คือการน าข้อมูลที่ได้ ในการวางแผนด าเนินการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะด้วย นอกจากนี้ สถานศึกษามีการประสานงาน
กับผู้น าชุมชน และผู้สูงวัย ในพ้ืนที่ มาเป็นวิทยากรในการสอนหลักสูตรต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ เช่น การท า
ไม้กวาด  การสอนท าอาหาร-ขนม การถักเปล เป็นต้น  

ผลการด าเนิงานตามนโยบาย ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ้ืนที่เขตตรวจรารชการที่ 9 พบว่าส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีความรู้
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเอง ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ได้รับการฝึก
ทักษะต่างๆ ทั้งทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง และทักษะทางอาชีพ ท าให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพและ
การพัฒนาสุขภาวะของตนเอง ทักษะอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ยังก่อให้เกิด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถ
น าความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้และพ่ึงตนเองได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการการจัดกิจกรรม 
2.2 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการด าเนินการสาธิตอาชีพ 
2.3 ขาดความเชื่อมโยงการพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ให้เกิดความยั่งยืน 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรมีการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางที่หลากหลาย เพ่ิมเติม

จากการจัดหลักสูตรและให้การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ตามหลักสูตรอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
3.2 ควรมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้สู่วัย สู่การตลาด สร้างการประชาสัมพันธ์ การ

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างการยอมรับ และให้มีความต่อเนื่อง 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

กศน.อ าเภอเมืองจันทบุรี 46 หมู่ที่ 6 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ด าเนินการ
โดย จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างต่อเนื่อง 
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รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โดยกิจกรรมที่จัดจะเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรม 
ดังนี้ 
  1. วางแผนการด าเนินงาน 
  2. ประสานภาคีเครือข่าย เช่น อสม./กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
  3. ด าเนินการตามแผน และคัดเลือก
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น 
โครงการความร่วมมือการผลิตผู้สูงอายุ 
(Caregiver) / โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน / 
โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

กศน.อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 2/49 หมู่ที่ 10  
ต าบลพลวง  
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

- โครงการความร่วมมือการผลิตผู้สูงอายุ 
(Caregiver) จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง  

กศน.อ าเภอวังน้ าเย็น ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแก้ว 

หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ การท าปลอกกันนิ้ว
ล็อค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการลงพื้นที่ตรวจราชการ กศน.จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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2.5 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า  

ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่ 13  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน              
ทีเ่ชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง 
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

สังกัด  
จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัดทั้งหมด 

(แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐาน 
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  

จ านวนสถานศึกษา 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

จันทบุรี 43 35 80.00 
ตราด 24 21 87.50 
นครนายก 31 25 80.65 

ปราจีนบุรี 44 44 100 
สระแก้ว 23 23 100 
รวม 165 148 89.70 

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

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
สถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ 

และการมีงานท า ด้วยการบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ในลักษณะของโครงงาน กลุ่มสนใจ  ชุมนุม ชมรมและ
สอดแทรกเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ จากข้อมูลรายงานการตรวจราชการ
พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานท า ซึ่งจะบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการท างาน และร่วมกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมการเข้า
เรียนรู้และศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการมีงานท า ส าหรับ
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า เช่น สถานศึกษาเอกชนพ้ืนที่จังหวัดตราด เน้นให้ความส าคัญ
แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพ โดยนักเรียนที่จบการศึกษาจะต้องสามารถหุงข้าว 
และประกอบอาหารง่ายๆ ได้ สามารถซักเสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ช ารุดได้ โดยบรรจุเข้าไว้ในโครงการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  นอกจากนี้ สถานศึกษาในพื้นที่ ยังมีการด าเนินโครงการส่งเสริมงานอาชีพกิจกรรมเลือกเสรีอาชีพ 
โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม กิจกรรมโครงการชุมนุมภูมิปัญญาไทย กิจกรรม 1 สายชั้น 1 นวัตกรรม 
โดยมีการจัดการศึกษาอาชีพต่างๆ เช่น การตัดผมชาย การท าขนมไทย การเพาะถั่วงอก เป็นต้น  

ผลจากการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ นักเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง การสร้างอาชีพและ
การมีงานท า นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ไปพัฒนาทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ยังส่งผลให้นักเรียน
เข้าใจและมีจิตส านึกรักและภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักการของโครงงาน มาใช้เป็นแนวทางการท างาน อีกด้วย 
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2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ส่งเสริมให้การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า เป็นเป้าหมาย
ส าคัญ ของแผนการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

3.2 พัฒนาครูให้มีกระบวนการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนท่าใหม่  
“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 

100 ถนนสัมปทาน  
ต าบลท่าใหม่  
อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี  

ช่างไฟฟ้า / ธุรกิจการโรงแรม 

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนส าเร็จวิทยา อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว 

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 

3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 

ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 14  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

ตารางที่  4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

สังกัด 

สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ (Active learning) 

จ านวนสถานศึกษา 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ  

(Active learning)  
(แห่ง) 

ร้อยละ 

จันทบุรี 231 125 54.11 
ตราด 130 130 100 
นครนายก 157 157 100 
ปราจีนบุรี 276 274 99.28 
สระแก้ว 286 286 100 
รวม 1,080 972 90.00 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
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แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้  
กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
หน่วยงานทางการศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น 
โครงการคัดเลือก Best of the Best การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning โครงการ
ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิด
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active 
Learning (AL)  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือผู้เรียนยุคใหม่ การพัฒนา
ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เทคนิค วิธีการสอน รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ที่สอดคล้องเหมาะสม
กับผู้เรียนยุคใหม่ สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ โดยลดบทบาทครูในการสอน และการ
ให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการ และ
กิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และหลากหลาย รวมทั้งการ
ส่งเสริมครูผู้สอนที่บรรจุใหม่ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning  สู่การปฏิบัติจริง โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่าง
ตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียน
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สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) พุทธศักราช 2551  

กิจกรรมโดดเด่นเขตตรวจราชการที่ 9 คือ โครงการคัดเลือก Best of the Best การขับเคลื่อนนโยบาย 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมการประกวด Best 
Practice ในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning 
และน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกมาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกประจ าโรงเรียนครบทุกโรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ประจ าเครือข่าย เป็นต้น 

สถานศึกษาในพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่ 9 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในทุกวิชาใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรมโครงงาน กิจกรรม
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สถานศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีโครงการและกิจกรรม ที่น่าสนใจในการ
ด าเนินการตามนโยบาย การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ได้แก่ โครงการสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการ
ทักษะชีวิต หัวข้อ เรียนรู้สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการปฏิบัติ โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กิจกรรม Life 
Skills for 21st Century  

ผลจากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ท าให้ หน่วยงานทางการศึกษาใน
พ้ืนที่ มีเครือข่ายการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  แก่โรงเรียนใน
พ้ืนที่ โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธี Active Learning ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากชุมนุมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในวิชา เพ่ิมเติม IS1, IS2 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน IS3, โครงการใน
กลุ่มสาระต่างๆ , กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นต้น ครูผู้สอน
ในสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน Active Learning ในกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้น โดยส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based 
Learning) ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์คิดค้น จากเอกสาร สิ่งแวดล้อม/สถานการณ์ใกล้ตัว หา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้จัดโครงการ/กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง 
ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ด้านตัวผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการได้ลงมือกระท า และ
เกิดการเรียนโดยใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ท าลงไป การเรียนรู้ที่แตกต่างกันจากบทบาทที่ได้รับ สามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นผู้กล้าคิดกล้าแสดงออก  มีการแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหาอย่างมีสติผู้เรียนสามารถน าสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเข้ามาใช้ร่วมกับการเรียนเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
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2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ระบบการติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

(ไม่จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานแต่อีกหน่วยงานมาติดตาม) 
2.2 ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรครู เช่น ครูไม่ครบชั้น ภาระงานมาก ด าเนินการสอนแบบเดิมซ้ าๆ ท าให้

ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และด าเนินการวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

2.3 ข้อจ ากัดด้านความพร้อมและทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่มีความพร้อมน้อยจะ
ใช้เวลาในการท ากิจกรรมมากกว่าบุคคลอ่ืน 

2.4 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีข้อจ ากัด เช่น สัญญาณ Wifi ในสถานศึกษาไม่แรงเพียงพอกับปริมาณการใช้ 
Internet ของครูและนักเรียนที่มีมากขึ้น สื่อและเทคโนโลยี ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

2.5 กรณีตัวอย่าง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงาน Best of the Best การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้: Active Learning ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ควรปรับเกณฑ์การ
ประเมินผล เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถไปถึงเกณฑ์ได้ เช่น มีผลงานการแข่งขันของนักเรียนใน
ระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนที่ โดยไม่จ าเป็นต้องมีผลงานไปถึงระดับนานาชาติ 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่ด าเนินงานก่อน แล้วหน่วยงานติดตามจึงด าเนินการติดตาม 
3.2 ผู้สอนควรต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น ให้

ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (Critical thinking & problem solving) มีทักษะการสื่อสาร 
(Communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพ 
และการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย 

3.3 การพัฒนา Active Learning ผู้เรียนควรต้องมีทักษะพ้ืนฐาน ( การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ) และความพร้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นเบื้องต้น 

3.4 การเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning จะประสบความส าเร็จ หากผู้เรียนสามารถรักษาผลการ
เรียนรู้ให้คงทนยาวนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ในแบบ Passive Learning  

3.5 ควรมีการให้ความรู้ การนิเทศติดตาม เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 

3.6 โรงเรียนควรสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย เช่น การจัดสรรงบประมาณ ในการส่งครูเข้ารับ
การอบรม พัฒนา เพ่ือน าความรู้มาจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันยุคสมัย จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มครูบรรจุ
ใหม่ (อายุราชการ 1-5 ปี) 

4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  
 

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อ าเภอเมืองนครนายก   
จังหวัดนครนายก 

1. การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based 
Learning) 
     เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหา
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รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

สาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  
2. โครงการ La-or Utis : Earn and Learn 
     โรงเรียนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ
หน่วยงานภาคเอกชนในชุมชน รับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกันในโครงการ La-or Utis : Earn 
and Learn 
3. การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based 
Learning) 
     เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
รูปแบบหนึ่ง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น 
โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ 
(teacher) เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือ
ผู้ให้ค าแนะน า (guide) ท าหน้าที่ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น 
แนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง  

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ หมูท่ี่ 1 ต าบลตลาด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี 

เป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สพฐ. 
2562 
     จากการด าเนินงานโครงการคัดเลือก Best of the 
Best ในการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ : Active Learning ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยแบ่งเป็นระดับจังหวัด ของจันทบุรี และตราด  โดย
ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นBest of the Best การ
ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning ของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โรงเรียนเบญจมา
นุสรณ์   และยังได้รับการคัดเลือกโรงเรียนเป็นต้นแบบ
ของระดับเขตพ้ืนที่ ส่งเป็นโรงเรียนต้นแบบไปคัดเลือก
ในระดับ สพฐ. ด้วย ซึ่งผลการคัดเลือกในระดับ สพฐ. 
นั้น โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ยังได้รับการคัดเลือกให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ. ด้วย  

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

ต้นแบบลดเวลาเรียน สพม.17 (ตราด) 
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3.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 15  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล

และเป็นขั้นตอน (Coding) 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล 
และเป็นขั้นตอน (Coding) 

สังกัด 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล 
และเป็นขั้นตอน (Coding) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล 

และเป็นขั้นตอน (Coding)  
(แห่ง) 

ร้อยละ 

จันทบุรี 231 223 96.54 
ตราด 130 127 97.69 
นครนายก 157 154 98.09 
ปราจีนบุรี 276 176 63.77 
สระแก้ว 286 286 100 

รวม 1,080 966 89.44 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ 

การคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
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แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ 
การคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
หน่วยงานทางการศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เช่น การ
จัดการฝึกอบรมให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัด สพป.จันทบุรี สังกัด สพม.17 ครูในโรงเรียนใน
สังกัดเอกชนและได้รับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพ้ืนที่พัฒนา
นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Development) ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สพป.นครนายก จัดการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณด้วยบอร์ด Kidbright ตามโครงการพัฒนาครูและเยาวชนด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และนักเรียนได้เข้าค่ายวิทยาการค านวณ โดยใช้เกม Unplugged and Coding 
by Kidbright ส าหรับสถานศึกษาสังกัด ที่ ได้รับสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (Coding at School 
Powered By Kidbright ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน และชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ (โรงเรียนละ 50 ชุด) สพป. นครนายก 
ยังส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและการใช้ Fabrication 
Lab” โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สพม.7 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง 2561) รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) และมีการพัฒนาครูแกนน าการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ โดยสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และด าเนินจัดการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เริ้มตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และตั้งแต่
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ในการเรียนทุกระดับชั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
คัดเลือกโรงเรียนและครูแกนน าด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และครูแกนน าการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ที่ได้รับ
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การพัฒนาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขยายผลให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเป็นพ่ีเลี้ยงและขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป 

ส าหรับการด าเนินการของสถานศึกษาในพ้ืนที่ พบว่า สถานศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9   
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด เพ่ือจัดท าหลักสูตรรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีการปรับปรุงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 
2560  

สถานศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาภายใต้การส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบที่หลากหลายและมีการต่อยอดน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ตามศักยภาพแต่ละ 

บุคคล ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล แก้ปัญหาอย่างมีหลักการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ จัดการปัญหาตาม
ความเข้าใจของตนเองอย่างมีเหตุ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด  ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ซึ่งมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้ง plug  
และ unplugged มีการสร้างความพร้อมในการสอนในลักษณะ Unplug 
Coding ในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
อินเตอร์ เน็ต ( Internet) และสื่ อสั งคม (Social Media) ในการเรียนรู้  

ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้สถานศึกษาบางแห่ง
ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะหรือ SMART CLASSROOM ที่สร้างสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ร่วมกับกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการตามวัยและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
สามารถใช้อุปกรณ์ Smart Device เช่น Smart Board, iPad, Smart phone ได้ถูกต้องและเหมาะสม  

ด้านบุคลากรผู้สอนของสถานศึกษา มีการรวมตัวกันเป็น “กลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา” ซึ่งมี
เป้าหมายในการรวมตัวกันจัดอบรมการสร้างหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรม Coding มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และจัดแข่งขันหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกการคิดอย่างเป็นระบบให้นักเรียน และได้รับการ
พัฒนาโดยโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ได้ส่งครูเข้ารับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพ่ือท า
หน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ ส าหรับครูและนักเรียนทั่วประเทศ และพร้อมได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการน าแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในปีการศึกษา 2563  
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การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นวิชาที่ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จากเดิมที่เด็กไทยจะได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานในฐานะผู้ใช้เท่านั้น แต่ในการเรียน
วิชา Coding เด็กนักเรียนได้เรียนเป็นทั้งผู้เขียน ผู้พัฒนา พร้อมทั้งได้ฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบมากข้ึน ท าให้เด็ก
นักเรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ คิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น สามารถแตกปัญหาออกมาเป็นส่วน ๆ เพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขในแต่ละส่วนได้อย่างเป็นระเบียบ 
แม่นย า นอกจากนี้ยังช่วยท าให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ฝึกการจับประเด็นส าคัญ
ได้ยิ่งขึ้นด้วย  

ผลการด าเนินการ ท าให้นักเรียนในสังกัดมีความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะ
ส าคัญแห่งยุคดิจิทัล หรือในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามาก

ขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
หรือ การ Coding ซึ่งเป็นการเขียนชุดค าสั่งด้วยโค้ด  
(Code) ที่  ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ (ภาษาที่
ใช้ในการเขียน เช่น ภาษา C, C++, PHP และ Java เป็น
ต้น) โดยเมื่อน ามารวมกันหลาย ๆ ชุดค าสั่งจะกลายเป็น
โปรแกรมที่เราน ามาใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน และยังรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ Internet of 
Things (IoT)  โดยในระดับประถมศึกษาพบว่า ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิด ลองถูก 

การเปรียบเทียบได้ ผู้เรียนแสดงล าดับขั้นตอนการท างานด้วยสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรม unplugged เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดได้ ผู้เรียนสามารถแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน และแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์
ข้อความได้ ผู้เรียนจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การท างานที่เหมาะสมในชีวิตประจ าวันได้ ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ ผู้เรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ฝีกท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย น า
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกแก้ปัญหา ไปใช้ในชีวิตจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 
โดยครูเป็นที่ปรึกษา และคอยอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า อีกทั้งผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ผ่าน
การใช้โปรแกรม Scratch, บอร์ด KidBright สามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยี และมีความสุขจากการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ระบบการติดตามของกระทรวงศึกษาธิการไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

(ไม่จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานแต่อีกหน่วยงานมาติดตาม) 
2.2 หลักสูตรมีการทยอยปรับปรุงปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลา 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ระหว่างนี้ครูต้อง

สอนทั้งในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ต่างกันและค่อนข้างมาก จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูผู้สอน ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

2.3 โครงสร้างเวลาในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding)  ในหลักสูตรสถานศึกษาบางแห่งยังจัดเวลาไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้  
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2.4 สถานศึกษาขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
อาทิ อุปกรณ์ Kidbright และสื่อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ 

2.5 สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรครูที่จบในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูที่ปฏิบัติการอยู่ยังขาด  
ความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสาระเทคโนโลยี 

2.6 ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ขาดการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน Coding ท าให้
การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร  

2.7 ครูผู้สอนยังไม่เข้าใจตัวสาระเทคโนโลยีที่ย้ายสาระเทคโนโลยี ไปรวมไว้กับสาระวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ  และไม่
สามารถเชื่อมโยงสู่การบูรณาการกับสถานการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริงของผู้เรียน รวมทั้ง ไม่สามารถปรับรูปแบบการ
สอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ 

2.8 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ต้องปรับตัวมากข้ึนเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ จึงท าให้ผู้สอนจะต้องมีความเข้มข้นในการศึกษา
เนื้อหาหรือได้รับการพัฒนาทุกคนในการจัดการเรียนรู้ 

2.9 สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่ด าเนินงานก่อน แล้วหน่วยงานติดตามจึงด าเนินการติดตาม 
3.2 การทยอยปรับปรุงหลักสูตรปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลา 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ครูต้องสอนทั้งใน

หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งสองหลักสูตรมีเนื้อหาที่ต่างกันค่อนข้างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาจัด
อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

3.3 โรงเรียนควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า
หลักสูตรลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างจริงจัง 

3.4 ต้นสังกัด/สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้าน
วิทยาการค านวณ 

3.5 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ ให้กับครูผู้สอน 

3.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) และขยายผลให้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
แก้ปัญหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

3.7 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาให้มากขึ้น และสามารถนิเทศ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.8 สนับสนุนการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการสอน เพ่ือฝึกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ  เพื่อจะได้ไปปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน Coding ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ 

3.9 การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Coding ในโรงเรียน ควรด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
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3.10 ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม พัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  
 

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแก้ว 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณโดยใช้โปรแกรม 
Scratch/Broad Kidbright 
- โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณของ สสวท. 

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อ าเภอองครักษ์   
จังหวัดนครนายก 

นวัตกรรมช่วยเลี้ยงหม่อนไหม โดยใช้
เทคโนโลยี (Kidbright Thai Silk)              

โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อ าเภอองครักษ์   
จังหวัดนครนายก 

นวัตกรรมเปิดโลกพลังงานกับบอร์ดพลังงาน
คิดส์สนุก (Explore energy world with Fun 
Energy) 
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3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่16  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่17  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมวิทยาการค านวณ (Coding) 

ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ 
(Coding) 

สังกัด การพัฒนาอบรมครูภาษาอังกฤษ การพัฒนาอบรมครูวิทยาการค านวณ 

จ านวนครู 
ที่สอน

ภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู 
ที่ได้เข้ารับ 
การพัฒนา

อบรม
ภาษาอังกฤษ 

(คน) 

ร้อยละ จ านวนครู 
ที่สอนวิทยาการ
ค านวณทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครู 
ที่ได้เข้ารับ 

การพัฒนาอบรม
วิทยาการค านวณ 

(คน) 

ร้อยละ 

จันทบุรี 379 262 69.13 284 225 79.23 

ตราด 218 151 69.27 146 142 97.26 

นครนายก 43 43 100 88 88 100 

ปราจีนบุรี 396 391 98.74 267 260 97.38 

สระแก้ว 182 155 85.16 123 97 78.86 

รวม 1,218 1,002 82.27 908 812 89.43 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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แสดงจ านวนและร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding) 
 

1. ผลการด าเนินการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการ
ค านวณ (Coding) 

หน่วยงานในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding) ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าโครงการเพ่ือ
เตรียมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  ซึ่งอยู่ระว่างด าเนินการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
ที่บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนแกนน า เช่น โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding) โดยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านการทดสอบทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ได้รับการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ http://teacherpd.ipst.ac.th หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถานศึกษาในพ้ืนที่ ยังมีการส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับต่างๆ ทางด้านภาษาอังกฤษ
และวิทยาการค านวณ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรครูไปพร้อมกันด้วย 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 ครูผู้สอนบางบางส่วนยังมีความเข้าใจว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ เน้น
เนื้อหาเฉพาะคอมพิวเตอร์ จึงเกิดความกังวล และไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้เกิดผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนน าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการสอนวิทยากรค านวณ
ที่ บูรณาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะความช านาญด้าน
ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ มีจ านวนน้อย 

2.4 ปัญหาด้านโรคระบาดท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ด้านการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน ควรพัฒนาทีมนิเทศ ติดตาม ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี
การด าเนินการ นิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียน หรือครูวิชาการของแต่ละโรงเรียน ต้องมีการ
นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาการค านวณในแต่ละระดับชั้นอย่างสม่ าเสมอ เน้นสร้างความ
เข้าใจให้ครูน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 พัฒนาวิทยากรแกนน าในโรงเรียนแกนน า เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดให้ครูผู้สอนทั่วไปเกิดความ
เข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม รวมทั้งจัดท าแนวทางการพัฒนา และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะความช านาญด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณให้มากขึ้น 

3.4 ควรมีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอน้ าเย็น  
จังหวัดสระแก้ว 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณโดยใช้โปรแกรม 
Scratch/Broad Kidbright 
- โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณของ สสวท. 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต าบลวังสมบูรณ์  
อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแก้ว 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณโดยใช้Broad Kidbright 
ในการแข่งขันหุ่นยนต์ 

โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร
บ ารุง) 

ต าบลโคกปี่ฆ้อง  
อ าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณโดยใช้โปรแกรม Scratch 
ในระดับชั้นประถมศึกษา 
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3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  
ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่ 18  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  

Education)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 19  ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  Education)
และสถานศึกษาที่ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education) 

สังกัด 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด  
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอน 

แบบสะเต็มศึกษา  

จ านวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 245 98 40.00 98 40.00 
ตราด 136 131 96.32 131 96.32 
นครนายก 170 80 47.06 80 47.06 
ปราจีนบุรี 290 263 90.69 230 79.31 
สระแก้ว 298 194 65.10 36 12.08 

รวม 1,139 766 67.25 575 50.48 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
และสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) รายสังกัด 
 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา(STEM  Education) 

หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ด าเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วยสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ที่หลากหลาย เช่น ปีงบประมาณ 2563 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครูพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT : Sciences 
Math and Technology) ซึ่งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา
ประจ าเขตพ้ืนที่ เช่น จังหวัดปราจีนบุรี ส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 7 ได้
ด าเนินการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล แก่
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ช่อง 15 OBEC Chanel และ 
Youtube IPST Thailand โดยสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เช่นกัน 
หน่วยงานทางการศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา และได้จัดอบรมครูพ่ี
เลี้ยงสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานในบางพ้ืนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
โดยได้จัดท าโครงการและได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 จึง
ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียน โดยใช้รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การอบรม
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ผ่านระบบ Video Conferene ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของ กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ตามความเหมาะสม
ซึ่งได้มีประกาศมาตรการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

ผลของการด าเนินงาน บุคลากรครูที่ได้รับการอบรมจัดท าหลักสูตร STEM Education ระบบทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งครูพ่ีเลี้ยงและ
ครูผู้สอน สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ในหลักสูตร บูรณาการด้วย STEM ครบทุกสาระ และเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย และพัฒนาผู้เรียนได้จริง ซึ่ง
สรุปได้ว่า ครูมีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และมีความม่ันใจ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education)  ทั้งนี้  ผลการด าเนินการเป็นไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา ทั้งด้าน
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ และความพร้อมของจ านวนครูผู้สอน ส่วนใหญ่รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย 
STEM แต่การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมยังมี
น้อย 

ผลการด าเนินการต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน กับการได้ท ากิจกรรมตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์และภาคภูมิใจในผลงานตัวเอง มีการพัฒนาตนเองด้านทักษะและกระบวนการคิด
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดมีการจัดท าโครงการ STEM  Education รู้จักการวาง
แผนการท างาน คิดนอกกรอบ กล้าลงมือปฏิบัติ น าเสนอ ตอบค าถามด้วยเหตุผล   ใช้สื่อทางเทคโนโลยีค้นหาข้อมูล 
มีทักษะการคิดแก้ปัญหา การเชื่อมโยงความรู้จากการสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

นอกจากนี้ผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ยังพบว่าครูผู้สอนที่สามารถ
ออกแบบการเรียนการสอน STEM ในเนื้อหาใหม่นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีการอบรมตามหลักสูตรของ สสวท. ยังมี
ไม่มากนัก 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ความล่าช้าเรื่องการจัดสรรงบประมาณจาก สสวท. เกิดปัญหาในบางพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ต้องส ารองงบประมาณส่วนตัวมาใช้ด าเนินการขับเคลื่อนก่อน 
2.2 การอบรมหลักสูตรระบบทางไกลของ สสวท. เกิดความไม่สอดคล้อง ระหว่างจ านวนที่เปิดให้

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

2.3 สถานศึกษาบริหารเวลาเพ่ือใช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา ยังขาดความสอดคล้อง เหมาะสม 
2.4 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีบุคลากรครูจ านวนน้อย อาจไม่เพียงพอในการส่งเสริมการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา และขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรโยกย้าย ในขณะเดียกัน                             
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ความร่วมมือในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจท าได้ยาก 

2.5 ครูผู้สอนขาดทักษะและความช านาญในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนายังไม่คลอบคลุม ไม่ทั่วถึงครูทุกคน 
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2.6 ผู้ เรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิดวิ เคราะห์ และแก้ปัญหา มีนักเรียนจ านวนไม่มาก                        
ที่มีความสนใจ หรือมีความสามารถทั้ง 3 ด้านดังกล่าว อีกทั้ง การใช้เวลาและงบประมาณในการสร้างชิ้นงานของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน และไม่เพียงพอ 

2.7 กระบวนการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ของครูผู้สอนหลังเข้ารับการอบรมฯ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน ที่ได้รับการส่งเสริมด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ยังไม่ได้รับการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2.8 สถานศึกษาขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน อีกทั้ง บาง
อุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูง จึงต้องลดต้นทุนโดยการน าวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจ าวันมาใช้แทน 

2.9 การพัฒนาครูในปีงบประมาณ 2563 เลื่อนไปไม่มีก าหนดจากสถานการณ์ Covid 19 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม ควรออกแบบให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยสะ

เต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
3.2 หน่วยงานต้นสังกัด ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/แหล่งแสดงผลงาน/การประกวดรองรับ

ความสามารถด้าน STEM ทั้งของนักเรียนและบุคลากรผู้สอน รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นใจให้กับ
ศูนย์ STEM  Education 

3.3 หน่วยงาน สถานศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา ให้กับศึกษานิเทศก์ เพ่ือนิเทศ ติดตามได้อย่างทั่วถึง และติดตามการพัฒนานวัตกรรม
จากการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้ และมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3.4 หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม ให้กระบวนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน การ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนและสถานศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพ บริบท ความพร้อมของสถานศึกษาด้วย 

3.5 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ควรเป็นลักษณะการ
ด าเนินการร่วมกัน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมให้ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) และให้มีความต่อเนื่อง เพ่ือการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ และการ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

3.6 หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่สนใจและส่งครูเข้ารับการอบรมตาม                   
ศูนย์อบรมฯ โดยครูทุกคนควรได้รับการพัฒนา STEM  Education  

3.7 ควรก าหนดแนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน สามารถระบุหรือล็อคให้ครูสมัครเข้ารับ
การอบรมได้เพียงระดับเดียว เพ่ือกระจายให้ครูทุกโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมได้อย่างทั่วถึง 

3.8 สถานศึกษาควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของครูที่รับการ
อบรมแล้วน าไปขยายผลต่อในโรงเรียน โดยอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่อบรม มี
ความเหมาะสม มีระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ที่รวดเร็ว เพียงพอต่อการใช้งาน และมีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
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 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าช้าง                           
อ าเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก 

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี รางวัลที่ได้รับ 
     - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
อาชีวศึกษา (The Robotics Arm 
Competition for Vocational Education in 
Industry) รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
     - การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ทีมขุนด่าน
ปราการชล” 
     - กาชาปองไข่เจียว นักศึกษาแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
3 และรางวัล Honor Aword (ขวัญใจมหาชน) 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

โรงเรียนสฤษดิเดช 2/4 เทศบาล 1 ซอย 1  
ต าบลวัดใหม่   
อ าเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอบรม STEM Education 
ปีงบประมาณ 2561-2562 คณะครูได้รับ
โอกาสที่ดีในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถ
น า ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตร มีการบูรณา
การด้วย STEM ครบทุกสาระ กิจกรรมต่างๆ
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสม พัฒนาผู้เรียนได้จริง 

โรงเรียนคลองขวาง อ าเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด 

กิจกรรม นกน้อยแสนกล รายละเอียดกิจกรรม 
ขั้นที่ 1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 
ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน 
ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ 
ขั้นที่ 4 การสังเกตและบรรยาย 
ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูล 
ขั้นที่ 6 อภิปรายผล 
ขั้นที่ 7 ประเมินผล 
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3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  

3.5.1 ผลการด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่ 20  ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 21  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 22  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
3.5.2 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 23  ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 

ตารางที่ 4.20  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิม
ทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษาทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 
ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 

เพื่อการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 

จันทบุรี 6,386 2,740 42.91 
ตราด 0 0 0 
ปราจีนบุรี  20,484 1,224 5.98 
นครนายก 11,642 7,758 66.64 
สระแก้ว 4,629 1,345 29.06 

รวม 43,141 13,067 30.29 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
หน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่  9 มีการด าเนินการตามนโยบายการเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ ที่
หลากหลาย เช่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่
อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือ   เตรียมความพร้อมรองรับการทดสอบ TOEIC  
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (Echo Ve) โครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

ผลการด าเนินงาน นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถสื่อสาร สนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ ครูและผู้เรียนสามารถน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น Echo Ve  
 

https://sp.moe.go.th/sp_2563/info/?module=table3_23&reo=9&provinceID=&edu_year=2563&edu_round=2&provinceID=22
https://sp.moe.go.th/sp_2563/info/?module=table3_23&reo=9&provinceID=&edu_year=2563&edu_round=2&provinceID=23
https://sp.moe.go.th/sp_2563/info/?module=table3_23&reo=9&provinceID=&edu_year=2563&edu_round=2&provinceID=25
https://sp.moe.go.th/sp_2563/info/?module=table3_23&reo=9&provinceID=&edu_year=2563&edu_round=2&provinceID=26
https://sp.moe.go.th/sp_2563/info/?module=table3_23&reo=9&provinceID=&edu_year=2563&edu_round=2&provinceID=27
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2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ครูชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker ขาดแคลนในบางจังหวัด เช่น จังหวัดนครนายก เนื่องจาก

ชาวต่างชาติกลุ่มสนใจมาท างานในจังหวัดมีน้อย และค่าตอบแทนครูต่างชาติต้องใช้งบประมาณสูง 
2.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารและค าศัพท์ไม่ดีพอ และยังมีทักษะพ้ืนฐานภาษา

และการเรียนรู้ที่ต่างกัน ท าให้การสื่อสารระหว่างนักเรียน นักศึกษา และครูชาวต่างชาติยังขาดประสิทธิภาพ 
นักเรียนไม่กล้าแสดงออก โต้ตอบ ครูชาวต่างชาติ 

2.3 ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้การเข้าใช้งานระบบล่าช้า 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจ้างครูชาวต่างชาติ 
3.2 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมการสร้างทักษะ

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ิมขึ้น เช่นการสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้หลากหลาย สนุกสนาน รวมถึงการให้ค่าตอบแทน และสิทธิพิเศษ แก่ผู้ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 1 ภาษา  

3.3 ควรมีการเตรียมความพร้อม ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 

4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก 

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 ม.3 ต าบลลาดตะเคียน         
อ าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี  

-โครงการ English Day 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแก้ว 

นักเรียน  นักศึกษา กลุ่มหนึ่งอาสาออกมา
แสดงตามแบบทดสอบในห้องประชุม เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ด ี

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว 

นักเรียนนักศึกษาน าเสนอผลงานสุดยอด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤา 
1.การพูดสาธิตภาคภาษาอังกฤษ 
2.การพูดน าเสนองานภาคภาษาอังกฤษ 
3.การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
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3.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่24  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

ตารางที่ 4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

สังกัด 

จ านวน 
สถาน 
ศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
 

(ภาษาที่สาม) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ที่จัดการเรียนรู้ 

จ านวน
สถานศึกษา 

(แห่ง) 

ร้อยละ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส กัมพูชา อาหรับ อ่ืนๆ 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

จันทบุร ี 43 29 67.44 24 82.76 - - - - - - 8 27.59 - - - - 

ตราด 24 12 50.00 12 100 1 8.33 1 8.33 - - - - - - 2 16.66 

นครนายก 31 14 45.16 11 35.48 - - - - 1 100 - - 2 6.45 - - 

ปราจีนบุร ี 44 10 22.72 10 100 - - - - - - - - - - - - 

สระแก้ว 23 15 26.08 15 65.21 - - - - - - - - - - - - 

รวม 165 80 48.48 72 90 1 8.33 1 8.33 1 100 8 27.59 2 6.45 2 16.66 

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

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

การด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีการส่งเสริมภาษาอ่ืนๆ เช่น ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ศูนย์เครือข่าย
ภาษากัมพูชา จังหวัดจันทบุรี ซึ่งท าหน้าที่เป็นแกนน าการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการเรียนการสอนร่วมกับ
โรงเรียนในเครือข่าย ส าหรับพื้นที่จังหวัดตราด มีการเรียน
การสอนภาษาจีน โดยครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย และการ
จัดการเรียนการสอนภาษากัมพูชา เช่นกัน มีการจัดกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษากัมพูชา สองแผ่นดิน การจัดเสวนาทางวิชาการ "ทิศทางความร่วมมือทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ" ร่วมกับประเทศกัมพูชา 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 ด้านบุคลากร ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย มีไม่ครบทุกโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาจีนชาวจีน จาก
สถาบัน  ต่างๆ มีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์การสอน  

2.2 ผู้ปกครองยังให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ภาษาที่สามไม่มากเท่าที่ควร  
2.3 บริบทและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ต้นสังกัดควรสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีครูบรรจุที่ตรงสาขาวิชา ให้เพียงพอ และจัดบุคลากร                 

(คนไทยที่สามารถสอนภาษาต่างชาติได้/อาสาสมัคร) เพ่ือกระจายจัดส่งไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ ในแต่ละจังหวัด 

3.2 ควรมีการก าหนดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาที่สาม ในหลักสูตร อาทิ จีน เกาหลี  ญี่ปุ่น  
กัมพูชา พม่า เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียน 

3.3 ควรปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ให้ยืดหยุ่นได้ตามสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

โรงเรียนมาตรฐานสากล  
(World – Class Standard School) 
รางวัล OBECQA 

โรงเรียนอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World – Class Standard School) 
รางวัล OBECQA 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ าเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด 

- โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภาษากัมพูชา สองแผ่นดิน 
- การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สาม เช่น จีน กัมพูชา 
ญี่ปุ่นเกาหลี และมีครูต่างชาติสอนภาษา
เวียดนามด้วย 
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3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่26  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4–6) 

ตัวชี้วัดที่ 25 และ 26 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 
 

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน              

การเขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน โดยมีการก าหนดนโยบายพัฒนานักเรียน                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง                       
ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้เทคนิควิธีสอน   
ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดโครงการและกิจกรรม                
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียนเพ่ิมสูงขึ้น แล้ว ยังมีการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ  
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา โดยให้ครูด าเนินการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียน โดย
ใช้แบบทดสอบของสถาบันภาษาไทย สพฐ. และน าผลการคัดกรองมาวิเคราะห์ผลการทดสอบของนักเรียนตาม
จุดมุ่งหมายของการสอบ เช่น ค าที่มีตัวสะกด ค าที่สะกดไม่ตรงมาตรา ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐานของแต่ละระดับชั้น  
2) ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ตามสภาพที่พบ โดยให้ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหาที่พบ 
และได้อบรมวิธีการสร้างสื่อ นวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนส าหรับครูผู้สอน ซึ่งครูได้น าเอาความรู้ไป
จัดท าสื่อ นวัตกรรม  แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนเพ่ือแก้ปัญหาตามสภาพของแต่ละกลุ่ม 3) ด าเนินการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ครูจัดท าสื่อ แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนเพ่ือแก้ปัญหาตามกลุ่มที่พบ 
4) ครูทดสอบนักเรียนซ้ าเพ่ือตรวจสอบผลการอ่านการเขียน หากพบว่า นักเรียนยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนค า
ตามที่ก าหนดได้ จะด าเนินการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาซ้ าอีกครั้ง และ 5) ครูจัดท ารายงานผลการพัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียน ท าให้ได้รายงานวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน  

 จากผลจากการด าเนินการทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้ครูมีผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล               
ได้ค้นพบสื่อ นวัตกรรม และวิธีสอนที่สามารถแก้ปัญหาการอ่านการเขียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

อ่ืนๆ สูงขึ้น อีกทั้งนักเรียนยังสามารถใช้ทักษะการอ่านการ
เขียนภาษาไทยใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ และ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย การประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ให้แก่ครูผู้สอน การ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์โรงเรียนละ 1 ครั้ ง/ภาคเรียน กิจกรรม

ประกวดผลงานเนื่องในวันรักษ์ภาษาไทย โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในพ้ืนที่ เช่น การแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

โดยการประทานรางวัลจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อฺมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้สอนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้                 
ในกิจกรรมการประกวดห้องเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  กิจกรรม “ตามไปดู หนูอ่านหนังสือ” 

ผลการด าเนินการส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน พ้ืนที่
เขตตรวจราชการที่ 9 พบว่า โรงเรียน เห็นความส าคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียน             
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อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างยั่งยืน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน                  
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้                 
มีความก้าวหน้าด้านทักษะการอ่านการเขียน เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การอ่านการเขียน 
ภาคเรียนที่ 2 กับภาคเรียนที่ 1 พบว่ามีร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การอ่านการเขียน เพ่ิมมากขึ้น ทั้ง 2 ระดับ 
และจากกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ ท าให้ครูผู้สอนอ่านเขียนมีผลงานการปฏิบัติที่ดีเพ่ิม
มากข้ึน จะเห็นได้จากมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดมีความหลากหลายและมีจ านวนมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ปัญหาและอุปสรรค  
2.1 ขาดงบประมาณสนับสนุนสื่อการสอน ที่สร้างความสนใจให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน 
2.2 โรงเรียนขาดการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างเป็น

ระบบ เนื่องจากการฝึกอ่านเขียนที่ไม่มากพอที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะทางอักขรวิธีได้ 
2.3 สถานศึกษาและครูผู้สอน ขาดความต่อเนื่องในการวิเคราะห์ผลการสอบ เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนา

พัฒนานักเรียนรายบุคคล การพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับชั้น และส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดของ
ครูผู้สอนอีกด้วย 

2.4 นักเรียนมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความพร้อมน้อยจะมีการใช้เวลาฝึก
ทักษะมากกว่า 

2.5 ปัญหาของนักเรียนต่างชาติ มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การออกเสียงภาษาไทย ส่งผลต่อคุณภาพ
การอ่าน บางส่วนเคลื่อนย้ายบ่อย ขาดเรียนบ่อย ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และนักเรียนต่างชาติ ส่วนใหญ่ขาด
ความพร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากไม่ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล 

2.6 ผู้ปกครองหรือครอบครัวยังไม่ให้ความส าคัญกับการเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยอย่าง
จริงจัง ท าให้การเสริมทักษะแก่ผู้เรียนไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนบางคน ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง  

3. ข้อเสนอแนะ   
3.1 สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณรายหัวต่อนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เพ่ือ

สนับสนุนสื่อการสอน ให้มีความน่าสนใจ มีสีสันจะเพ่ิมความน่าสนใจต่อวัยของผู้เรียนยิ่งขึ้น และจะช่วยลดเวลา
คุณครูในการเตรียมสื่อการสอน เพ่ือครูสามารถใช้เวลาในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อไป 

3.2 หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรก าหนดมาตรการและจัดท าแนวทาง
ส่งเสริมอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้  

3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน ทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านบุคลากร โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ตามสภาพและความจ าเป็น และด าเนินการคัดเลือกหรือมอบหมายครูที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม กับการสอนนักเรียนในชั้นเริ่มเรียน 

3.4 ครูที่รับช่วงในการสอนแต่ละชั้นปีควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินของนักเรียน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ให้ความส าคัญกับวิธีการสอนซ่อมเสริม หรือสื่อที่ใช้ในการซ่อมเสริม 
เพ่ือให้แก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนได้ตรงจุด ทั้งนี้ ครูต้องจัดช่วงเวลาพิเศษให้นักเรียนรายบุคคล ตามความสามารถ ความ
พร้อมและองค์ประกอบอ่ืนๆ ของนักเรียนด้วย 

3.5 ส่งเสริม สร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครอง ให้มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการใช้ภาษา 
เพ่ือการมีส่วนร่วมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี ด้านการอ่านการเขียน 
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3.6 จากการนิเทศติดตาม พบว่า วินัยของห้องเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียน โดยห้องเรียนที่มีวินัย นักเรียนจะอ่านเขียนได้และลายมือสวย ตรงกันข้าม ห้องเรียนที่ขาดวินัย นักเรียน
จะมีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ดังนั้น ครูในชั้นเริ่มเรียนควรเสริมสร้างวินัยให้กับนักเรียนไปพร้อม ๆ กับการสอน
อ่านเขียน   

 
ภาพการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว 

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก 

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ต าบลสระขวัญ  
อ าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

วิธีสอนอ่านเขียนโดยใช้ตาราง 4 ช่อง 7 
ขั้นตอน เป็นวิธีสอนที่ครูจะใกล้ชิดกับนักเรียน 
สอนอ่านและเขียนไปพร้อมกัน เหมาะส าหรับ
การสอนซ่อมเสริม นักเรียนประมาณ ไม่เกิน 
10 คน  

โรงเรียนบ้านหนองแก ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแก้ว 

นวัตกรรมของโรงเรียนชื่อว่า “สีสัน 
การอ่าน” เป็นวิธีสอนอ่านเขียนโดยการแจก
ลูกสะกดค า ที่ใช้สีเป็นตัวก าหนดขั้นตอนการ
แจกลูกเหมาะส าหรับชั้นเรียนที่เริ่มเรียนอ่าน
เขียน การแจกลูกแบบ “ตะโกนหนังสือ”จะท า
ให้นักเรียนอ่านเขียนได้แม่นย าขึ้น 

โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ห น อ ง
ผักแว่น 

อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว 

การพัฒนาผู้ เรียนให้ อ่านออกเขียนได้ ,   
สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ
อ่านข้อความจ านวน 2 ชุด 
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ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงาน 
นโยบาย  :  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (3) 
ตัวชี้วัด  :  การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน (3.7) 
โดย : โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2  ต าบลสระขวัญ  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว        
มีระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ 14 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงตัวอ าเภอ               
4 กิ โลเมตร ก่อตั้ ง เมื่ อวันที่  1  พฤษภาคม 2512 พ้ืนที่ทั้ งหมด 10 ไร่ เศษ มีอาคารเรียน 2  หลั ง                               
8 ห้องเรียน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด  จ านวน  8  คน  ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการ
ครู 4 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  98  คน 

ผลลัพธ์ /ความส าเร็จ  
1. ด้านผู้เรียน นักเรียนที่มีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ เมื่อได้รับการแก้ปัญหา ด้วยการ

ใช้นวัตกรรม “อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน”นี้แล้ว นักเรียนสามารถอ่านหนังสือออก และ
เขียนหนังสือได้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุขกับการเรียนในวิชาอ่ืนๆด้วย 

2. ด้านบุคลากรครู ครูมีเครื่องมือใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ 
3. ด้านสถานศึกษา โรงเรียนมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                
ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 

กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน 
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร มีวิธีปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของ

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจง จดัประชุมครูประจ าชั้น เพ่ือแจงแนวปฏิบัติร่วมกัน 
2. คัดกรอง ครูประจ าทุกชั้นด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ 
3. จัดกลุ่มเรียนด้วยกัน เมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ จะแยก

นักเรียนเหล่านนี้ออกมาจากชั้นเรียนปกติ และน าไปสอนเป็นกลุ่ม แม้ในบางภาคเรียนจะพบว่านักเรียนทั้งโรงเรียนมี
ปัญหาเพียงคนเดียว ยังคงต้องด าเนินการแยกนักเรียนออกมาสอนตามล าพัง โดยจัดครูให้สอนประจ า 1 คน ซึ่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ครูประจ าชั้นที่ต้องสอนนักเรียนปกติ 
และเพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มเวลา ภายในระยะเวลา
จ ากัด เพ่ือให้สามารถกลับเข้าไปเรียนร่วมกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนปกติได้โดยเร็ว 

4. แก้ปัญหาการอ่านเขียน การแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ โรงเรียนบ้านใหม่
ถาวร ใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ด้วยนวัตกรรม “อ่านออกต้อง
เขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” โดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในการพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งอาจ
ใช้เวลาน้อยกว่า โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมและพ้ืนฐานของตัวผู้เรียนด้วย 

5. ส่งกลับเข้าชั้นเรียนปกติ เมื่อนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้รับการพัฒนาและ
สามารถอ่านหนังสือออก และเขียนได้แล้วจะส่งนักเรียนกลับเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติต่อไป 
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นวัตกรรม/รางวัล/กิจกรรมเด่น   
ชื่อนวัตกรรม “ อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน ” เกิดจากการศึกษาทฤษฎีการ

เชื่อมโยงของธอร์นไดค์  จึงได้น าแนวคิดของทฤษฎีนี้มาออกแบบนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ของนักเรียน เป็นวัตกรรม “อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน”  โดยมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่ 1  เตรียมตาราง  4  ช่อง เตรียมตาราง  4  ช่อง ในกระดาษเอ 4 ตามแนวตั้ง ดังนี้ 
ช่องที่ 1 (ซ้ายมือ) วัดและประเมินผล 
ช่องที่ 2  เขียนค า 
ช่องที่ 3  คัดลายมือ 
ช่องที่ 4  เขียนตามครูบอก 
ขั้นตอนที ่ 2  เขียนค า ครูเขียนค าที่ต้องการให้นักเรียนอ่าน โดยเขียนในช่องที่  2 ของตาราง โดยเริ่ม

จาก อ่าน-เขียนค าที่มี สระ-อา พยางค์เดียว จ านวน 5 - 10 ค า เมื่อนักเรียนอ่าน และเขียนได้แล้วให้เพ่ิมค าที่มี
หลายพยางค์  ต่อจากนั้น  สอนค าที่มี สระ-อา และมีตัวสะกด และเพ่ิมค าที่ประสมสระอ่ืนๆ และค าที่ยากขึ้น ครู
ควรเขียนด้วยลายมือให้สวยงาม และพร้อมเป็นแบบให้นักเรียนเขียนตามได้อย่างสวยงามด้วย   

ขั้นตอนที ่ 3  สอนอ่าน  4  ขั้น  ดังนี้  
ขั้นที ่1) ครูอ่านสะกดค าในตารางช่องที่ 2  ให้นักเรียนอ่านตามด้วยวิธีสะกดค าทุกค าช้าๆ ด้วยเสียงดัง 
ขั้นที ่2) ครูและนักเรียนอ่านสะกดค าในช่องที่ 2 พร้อมกัน ด้วยเสียงดัง 
ขั้นที่ 3) ให้นักเรียนอ่านสะกดค าในช่องที่ 2 พร้อมเพ่ือน กรณีมีคนเดียวให้อ่านซ้ า 2 - 3 ครั้งก็ได้       

ด้วยเสียงดัง 
ขั้นที ่4) ให้นักเรียนอ่านสะกดค าทีละคน ด้วยเสียงดัง  

 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อ่านตามครู   2. อ่านพร้อมครู 

3. อ่านพร้อมเพื่อน    4. อ่านทีละคน 

การสอนอ่าน 4 ขั้น 
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  ขั้นตอนที่  4  คัดลายมือ ให้นักเรียนคัดลายมือลงในช่องที่ 3 ให้เหมือนค าในช่องที่ 2 ด้วยวิธีสะกด
ค าไปด้วย โดยเน้นย้ าให้เขียน ให้เหมือนแบบที่ครูเขียน  

 
 
 

 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่  5  เขียนตามครูบอก ให้นักเรียนเขียนตามค าที่ครูบอก โดยให้นักเรียนปิดค าในช่องที่ 2 
และ 3 โดยวิธีพับกระดาษซ่อนค าไว้ ให้นักเรียนเขียนค าในช่องที่ 4 โดยครูต้องบอกค าเรียงเป็นค าๆ ตั้งแต่ ค าที่ 1 
จนถึงค าสุดท้าย (ห้ามสลับค า)  

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 6  ไชโยหนูผ่านไหม  ครูให้นักเรียนเปิดช่องที่  2 และ 3 ที่ปิดไว้ แล้วให้นักเรียนตรวจดูว่า

เขียนถูกกี่ค า ครูตรวจให้คะแนนอีกครั้ง (นักเรียนจะได้ลุ้นและมีก าลังใจเมื่อตนเองเขียนถูกและจะพยายามอ่านและ
เขียนให้ได้ เพ่ือจะได้คะแนนมาก) โดยก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลไว้ในขั้นที่  6  ดังนี้  

1)  อ่านและเขียน  10  ค า ต้องอ่านและเขียนได้  8 ค า ประเมินผลให้ผ่าน (ร้อยละ 80)  
2)  อ่านและเขียน  12  ค า ต้องอ่านและเขียนได้  10 ค า ประเมินผลให้ผ่าน (ร้อยละ 80) 
กรณี เขียนค า ผิด หรือไม่ผ่าน  ให้อ่านค าซ้ า และเขียนตามครูบอกใหม่อีกครั้ง ถ้านักเรียนอ่านและ

เขียนค าถูกก็ประเมินผล ให้ผ่าน น าคะแนนที่ได้ และผลการประเมินไปใส่ไว้ในตารางช่องที่ 1  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้
การพัฒนาของตนเอง จะท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
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ขัน้ตอนที ่ 7  ยามพักผ่อน  ให้นักเรียนอ่านหนังสือการ์ตูน  หรือ
หนังสือที่ชอบ โดยให้มานั่งอ่านใกล้ๆ ครู  อ่านออกเสียง

เพ่ือให้ครูได้ยินด้วย เมื่ออ่านผิดครูต้องบอกทันที 
ด้วยวิธีสะกดค าและให้นักเรียนสะกดตาม ครูควร
บอกนักเรียนว่า “อ่านค าไหนไม่ได้ให้ถามครู” 
เมื่อนักเรียนอ่านแล้วให้มาเล่าให้ครูฟังเพ่ือ
ทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ควรกระตุ้นเด็กในกรณีที่ไม่
กล้าเล่าเรื่อง โดยถามว่ามีใครบ้างในเรื่องนั้น เขาท าอะไร กับ

ใคร ที่ไหน ด้วยค าถามสั้นๆ ก่อน  ต่อไปนักเรียนจะเล่าเรื่องได้ยาว
ขึ้น เลือกหนังสือ ที่นักเรียนชอบให้น ากลับไปอ่านที่บ้านได้  

จากผลงานนวัตกรรมดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและได้รับรางวัลและ
เผยแพร่ผลงาน  ดังนี้ 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” ประจ าปี 2557 เรื่อง 

อ่านออกต้องเขียนได้  ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2. ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การด าเนินงานจุดเน้นพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ประจ าปี 2561 จุดเน้นทักษะการอ่านออกและสื่อสารได้ ภาษาไทย เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2561  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

3. ได้รับเกียรติจากสถาบันภาษาไทยและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่น าไปเผยแพร่สู่สาธารณชนหลายครั้ง 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
นวัตกรรมการอ่าน “อ่านออกต้อง

เขียนได้  ด้วยตาราง  4  ช่อง  7  ขั้นตอน” เป็น
นวัตกรรมการอ่านที่ใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จนประสบผลส าเร็จ และ
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี จึงท าให้มีโอกาสเข้า
ร่วมการน าเสนอในเวทีสาธารณะต่างๆ รวมทั้ง
ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนหลายครั้ง ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ทางยูทูป atit109 “โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร” เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2557 
2. ได้รับรางวัลผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” อันดับที่ 1 อ่านออก

ต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน จากคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ประกาศ ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม 2557)  

3. การเผยแพร่ทางยูทูป รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์ “ตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน โรงเรียนบ้านใหม่
ถาวร” เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2558 

4. การเข้าร่วมน าเสนอการท าสื่อการเรียนรู้ วิธีสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่
ประสบผลส าเร็จ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงแรม
รอแยล เบญจา  กรุงเทพมหานคร 
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5. การเผยแพร่โดยการถ่ายทอดสด ที่ สวท.สระแก้ว ที่ FM 103.25 MHz เวลา 06.05 น. ถึง 06.30 น. 
เรื่อง นวัตกรรมการอ่าน “อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7  ขั้นตอน” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

6. การบันทึกภาพวีดีทัศน์การให้สัมภาษณ์และ
การสาธิตการสอนผลงานสื่อ/นวัตกรรมด้านการแก้ไข
ปัญหาการอ่านการเขียน การพัฒนาการสอนและการ
ส่งเสริมการอ่าน “คู่มือวิธีการสอน อ่านออกต้องเขียนได้ 
ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” ของนางผกาพร พรหม
ด ารง ณ โรงเรี ยนบ้ านใหม่ถาวร ในวันพุธที่  23 
พฤศจิกายน  2559 โดยสถาบันภาษาไทยและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

7.  การเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์การอ่านออก เขียนได้ “อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7  ขั้นตอน 
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร” ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2559 

8. การเผยแพร่ทางหนังสือ “ท าอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรม พัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ” ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  หน้าที่ 103 เมื่อวันที่27พฤศจิกายน 2559 
https://youtu.be/ 8ot0gQ9PL3w 

9. การเผยแพร่ในวารสาร วิชาการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีที่  20  ฉบับที่ 
1 เดือนมกราคม–เดือนมีนาคม  2560  หน้า 54–55  

10.  ได้รับการกล่าวถึงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยการสอนเด็กด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการอ่านย้ า ซ้ าทวนด้วยการสะกดค าซ้ าๆ จนท าให้นักเรียน
อ่านออก และเขียนได้ ของนางผกาพร  พรหมด ารง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร จากสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้ งที่  25 / 2561  
ประจ าวั น พุ ธที่   4   กรกฎาคม 2561 รั บชมย้ อนหลั งได้ ที่   
https://youtu.be/F1x9Q-7WrNM   

11.  การเผยแพร่โดยการออกอากาศรายการสด “พุธ
เช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 27 / 2561 ประจ าวันพุธที่  18  กรกฎาคม 
2561 จากสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2LoWqPW   

12.  การเผยแพร่ทางยูทูปสถาบันภาษาไทย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้าน
ใหม่ถาวร สพป.สระแก้ว เขต 1” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2561 รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/8ot0gQ9PL3w  

13. การเผยแพร่ นวัตกรรม “อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” จากรายการ “พุธ
เช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28 / 2561  ประจ าวันพุธที่ 25  กรกฎาคม 2561 จากสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและ

https://youtu.be/%208ot0gQ9PL3w
https://youtu.be/F1x9Q-7WrNM
https://youtu.be/8ot0gQ9PL3w
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มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ รับชมย้อนหลังได้ที่ 
https://bit.ly/2NGksDi  และสามารถรับชมวีดีทัศน์การสอนได้ที่  https://youtu.be/8ot0gQ9PL3w 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดแยกห้องเรียนโดยเฉพาะ ไม่สอนรวมกับเด็กปกติ เพราะจะเกิดปัญหาการเรียนหยุดชะงัก 

และมีผลกระทบกับเด็กปกติ ซึ่งส่งผลให้เด็กยังคงอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้เช่นเดิม  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาด้านการอ่านให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยต้อง

ด าเนินการคัดกรองเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกทุกปี  แล้วน าเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยทุกปี
การศึกษาจะพบเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืน อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ 

3. ควรจัดครูผู้สอนส าหรับสอนเด็กกลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านโดยเฉพาะ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ต้องการ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับส่งกลับเข้าสู่ชั้น
เรียนปกติโดยเร็วที่สุด 
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4. นโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม 
 
 
 
 

4.1 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 27  ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือ
เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้  

ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ 
หรือเป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 

หน่วยงาน 

สถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 
หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับ
การอบรมน าร่องการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครู 
ผ่านการอบรมฯ และน าการใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 
ไปใช้ในสถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 30 28 41.67 
ตราด 45 20 44.44 
นครนายก 12 12 100 
ปราจีนบุรี 25 1 4.00 
สระแก้ว 154 154 100 

รวม 266 215 80.83 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงจ านวนร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับการอบรมน าร่องการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 
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แสดงจ านวนร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับการอบรมฯ  
และครูที่ผ่านการอบรมน าการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา 

 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที ่28  ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ  

ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการสร้างอาชีพ 

หน่วยงาน 

สถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับการ
อบรมน าร่องการใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูผ่าน 
การอบรมฯ และน าการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

ไปใช้ในสถานศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุร ี 11 11 100 

ตราด 10 10 100 
นครนายก 16 16 100 
ปราจีนบุร ี 11 11 100 
สระแก้ว 0 0 0 

รวม 48 48 100 

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

1. ผลการด าเนินการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ด าเนินการสนับสนุนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการ

เรียนรู้หรือสร้างอาชีพให้กับสถานศึกษาภายในจังหวัดที่หลากหลาย เช่น โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์จากการ
เรียนรู้การใช้สื่อโซเซียลในการสร้างรายได้ในระหว่างเรียน ผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้าง
เครื่องมือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom และการน าเครือข่าย Mikrotik เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัด  

หน่วยงานหลักของการด าเนินการตามนโยบายการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการสร้างอาชีพ ในพ้ืนที่ คือ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี

การด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตร 
Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ การสร้างร้านค้า
ออนไลน์ OOCC การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน 
Online คือ ระบบ Google Classroom ผสมผสานกับการเรียนระบบ 
Offline คือ หนังสือ E – book วิชาเรียนต่างๆ ของส านักงาน กศน. 
จังหวัดในพ้ืนที่ทุกแห่ง  

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

โปรโมทให้กับสินค้าในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ นอกจากนี้ สถานศึกษาสังกัด สอศ. 
จังหวัดปราจีนบุรี น า google classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ สอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
ในวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานท าให้นักศึกษา หรือประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจหลักสูตร 
Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรียนรู้กระบวนการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และข้อมูลข่าวสาร 
โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ าย 
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานและการใช้
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมสู่การเป็น
พลเมืองดิจิทัลในอนาคตและน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรั บใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชี พใน 
ชีวิตประจ าวันได้ ประชาชนผู้ เข้ารับการอบรม
สามารถจัดท าร้านค้าออนไลน์  ได้ สามารถขาย
สินค้าผ่านระบบการค้าออนไลน์ มีช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้า มีอาชีพ สร้างรายได้  ให้กับตนเอง
และครอบครัวได้ ทั้งนี้ ในการน าระบบต่างๆ เข้ามาใช้ ยังพบว่า ช่วยลดปัญหาการขาดเรียน หรือการไม่สามารถมา
พบกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาได้ และยังพบว่า นักศึกษามีอัตราการเข้าสอบสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้นอีกด้วย 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาจะใช้งานเพื่อการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีเสถียรภาพ และ

ผู้เรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

2.2 บุคลากรผู้สอน ไม่ตรงสาขาวิชาเอก และยังขาดความรู้ความช านาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

2.3 สื่อ อุปกรณ์ ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนขาดแคลน มีราคาสูงและไม่
เพียงพอต่อผู้เรียน ผู้เรียนบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ 

2.4 ผู้เรียน หรือประชาชนบางกลุ่มมีความต้องการ แต่ขาดพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี ต้องใช้เวลาใน
การฝึกอบรมหรือการเรียนการสอน  

2.5 ผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็นผู้ต้องขัง ไม่สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อดิจิทัลได้ 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การแนะน าผู้เรียนถึงที่ตั้งของการให้บริการเน็ต

ประชารัฐของชุมชน การเปิดใช้สัญญาณของสถานศึกษา 

3.2 จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงวิชาเอก ด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.4 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา ให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริมการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้ง แนะน าช่องทางในการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการกิจกรรมและรายละเอียด/ 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว 

การจัดอบรมขยายผลการใช้ Cloud 

Computing มาใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน โดย Google 
Classroom / Google Drive/ Google Sheet 
Google Form/Google Site / Google slide 

ฯลฯ 
โรงเรียนบ้านวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์   

จังหวัดสระแก้ว 
การจัดอบรมขยายผลการใช้ Cloud 

Computing มาใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน โดย Google 
Classroom / Google Drive/ Google Sheet 
Google Form/Google Site / Google slide 

ฯลฯ 
 

 

4.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 29 สัดส่วนของนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-6 ปี  

ตัวชี้วัดที่ 29 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 

1. ผลการด าเนินการการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 

หน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้เด็กทุกคน     
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดท าแผนการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียน ปีการศึกษา 
2563 การแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับศาสตร์ของพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก เป็นกิจกรรมที่เน้น
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ
ต่อไป อย่างเท่าเทียมกัน โดยเด็กจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย โดยมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ นอกจากการด าเนินงานส าหรับเด็กปกติแล้ว ยังมีโครงการส าหรับเด็กพิการในพ้ืนที่เพ่ือให้ความเสมอภาคใน
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยด้วย ได้แก่ การด าเนินกิจกรรม/โครงการส ารวจ ค้นหาเด็กพิการวัย
เรียนเพ่ือให้เด็กพิการทุกคนได้รับและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในหลายรูปแบบ  ของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรี
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สิรินธรประจ าจังหวัดนครนายก นอกจากนี้ หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีโอกาสเข้าสู่สังคม เช่น กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอาชา
บ าบัด สนับสนุนด้านอาชีพให้กับเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณในการสร้างสระธาราบ าบัดส าหรับฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กพิการ สนับสนุนให้เด็กพิการได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ประเภทกีฬาบอค
เซียได้รับการส่งเสริมด้านงานอาชีพและได้เข้าร่วมการแข่งขันงานพัฒนาฝีมือคนพิการแห่งชาติ 

นอกจากนี้  ยั งมีการจัดตั้ งศูนย์
ประสานงานการรับนักเรียน ให้ค าปรึกษา 
แนะน า อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง
และนักเรียน การติดตามผลการรับนักเรียน 
รวมถึงแก้ไขปัญหาการรับนักเรียนภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย 
ในด้านต่างๆ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานการรับ
นักเรียน และการรายงานผลการรับนักเรียน

ในระบบรายงานการรับนักเรียน เป็นต้น  
2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 นโยบายการรับนักเรียนระดับอนุบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน จ านวน
นักเรียนที่เข้าใหม่และจ านวนนักเรียนปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

2.2 บุคลากรครูผู้สอน ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ ไม่จบเอกปฐมวัย โรงเรียนที่ไม่มีครูประจ าชั้นปฐมวัย ท าให้
เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่ได้รับการจัดประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตาม
วัย ท าให้จัดการศึกษาปฐมวัยไม่บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อีกทั้ง ครูหรือบุคลากรที่มีอยู่ 
บางส่วนยังขาดทักษะการสอนเด็กในระดับปฐมวัย ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ส่งผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมต่อ
เด็ก 

2.3 สื่อการสอนไม่เพียงพอกับการส่งเสริมพัฒนาการ ท าให้การสอนไม่สามารถตอบสนองพัฒนาการ
ของเด็กได้อย่างสมบูรณ ์

2.4 ตัวผู้เรียน นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ การย้ายถิ่นฐานกลับประเทศโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า การย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียน หลักฐานจากโรงเรียนเดิมไม่ครบ ระบบการรายงาน DMC 

2.5 ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการใช้เทคโนโลยีใน
การเลี้ยงดูเด็ก และยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในเมือง หรือ โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง 

 
3. ข้อเสนอแนะ   

3.1 ส่งเสริมความร่วมมือกันของหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและตามสิทธิพ้ืนฐานทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ซึ่งเป็นงานที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและตามสิทธิพื้นฐานทางการศึกษา เช่นกัน 

3.2 จัดสรรบุคลากรครู หรือผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
หรือการดูแลเด็กให้มีความพร้อมตามวัย มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 
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3.3 พัฒนาครูหรือบุคลากรด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีความรู้ความ
เข้าใจ รวมทั้งความม่ันใจ ในการน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในห้องเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามภายในโรงเรียน 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

3.4 จัดสรรสื่ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอและทั่วถึง และสนับสนุนทุนวิจัยการ
สร้างและผลิตสื่อนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

3.5 เผยแพร่ความรู้ให้สาธารณชนและผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงความส าคัญของการน าเด็กเข้า
เรียนในระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

3.6 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ิมเติมให้กับเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน เด็กออทิสติก 
เด็กพิการ เป็นต้น  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว 
โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก 

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการกิจกรรมและรายละเอียด/ 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ าเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
  - กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
-จีน-ไทย) ภาษา 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยสื่อสาร -  
(อังกฤษ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อเกมการศึกษาพัฒนากระบวนการคิด -   
กิจกรรมร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน -   
 กิจกรรม -  English Day Camp เด็กปฐมวัย 
 กิจกรรม -  Open House เปิดบ้านปฐมวัย 
เป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และได้รับการ -  
 พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
นักเรียน -ระดับปฐมวัยมีความสามารถด้านศิลปะและการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนวัดแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี 

โครงการนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
  - จัดกิจกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ที่เหมาะสมกับเด็กวัย 
ปี 6-3 และจัดหาจัดท าสื่อเพื่อใช้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
หลักการ ได้แก่ กิจกรรมหมวดชีวิตประจ าวัน หมวดประสาทรับรู้ 
หมวดภาษา หมวดคณิตศาสตร์  และงานวัฒนธรรมและ
ภูมิศาสตร ์
เป้าหมาย 
เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ที่ -  
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 -  ห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็กครบทุกหมวด 

โรงเรียนวัดหนองคัน อ าเภอท่าใหม ่ 
จังหวัดจันทบุรี 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ - 
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป้าหมาย 
 - ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 - เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับความรู้จนเกิดทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4.3 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 30  จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 4.24  แสดงจ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  

หน่วยงาน 

น้ าหนักของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสูงของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
น้ าหนักต่ ากว่า

เกณฑ์
มาตรฐาน 

น้ าหนักสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

น้ าหนักเกิน
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงเกิน
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

จันทบุรี 1,218 9,899 1,214 622 10,305 1,396 
ตราด 570 5368 626 403 5558 470 
นครนายก 526 8,163 801 411 8,251 828 
ปราจีนบุรี 2,407 14,644 3,157 1,660 15,931 2,088 
สระแก้ว 1,280 8,265 1,558 673 8,528 1,902 

รวม 6,001 46,339 7,356 3,769 48,573 6,684 

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

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 
หน่วยงานทางการศึกษา พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการโครงการ/

กิจกรรมที่หลากหลาย ตามนโยบายการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ ได้แก่ การจัดท าโครงการอาหาร
กลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน    
สั่งการให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพ่ือจัดท าเมนูอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ

ต่อ ความต้องการของนักเรียน และให้ศึกษาคู่มือการ
จัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ 
สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัยส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ส านักงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร   
กลางวัน และกรมอนามัยร่วมกัน จัดท าขึ้น ส่งเสริมการให้
ความรู้  ความเข้าใจในระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีใน
โรงเรียน อย่างจริงจังต่อเนื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เพ่ือให้ครูที่

รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานนักเรียนไทยสุขภาพดี  
มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีระหว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 6 ระดับประเทศ รวมทั้ง มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีการประสานความร่วมมือกับ สาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การออกก าลังกายเด็กวัยเรียนแก่ครูและแกนน า
นักเรียน ด้วยหลักสูตร ChoPa & ChiPA Coach  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป. เขต 1 เขต 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
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และโรงเรียนสังกัด สช. สถานศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเด็กปฐมวัย
เพ่ือการมีสุขภาวะและโภชนาการที่ดี เช่น โครงการอนามัยสุขภาพนักเรียน กิจกรรมหนูน้อยร่างกายสมส่วน 
กิจกรรมสุขภาพสดใส เป็นต้น  

จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่
หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร มีความอาหารปลอดภัย และมีปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน สามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดท ารายการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสามารถจัดหาผลผลิต ในการประกอบอาหารมีคุณภาพราคาประหยัด โดยใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน มีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน ด้านตัวผู้เรียน ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมการออกก าลังกายทุกคน 
ทุกวัน ท าให้มีทักษะการเคลื่อนไหว มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเดิน สามารถวิ่ง กระโดด ควบคุมและบังคับการ
ทรงตัวได้ดี มีสุขภาพดีตามเกณฑ์อายุ มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กระทรวง
สาธารณสุข มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
ตลอดจนรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเองหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้อย่างเหมาะสมตามวัย ส าหรับ
บุคลากรครูและนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น 
หลักสูตร ChoPa & ChiPA Coach  เมื่ อเสร็จสิ้ นการอบรม 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมีรูปร่างสมส่วน ผ่านเกณฑ์ก าหนด ลดภาวะอ้วนใน
กลุ่มเด็กวัยเรียน และในปีงบประมาณ 2563 ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะด าเนินการประสานความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 บริบทของโรงเรียน โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล มีต้นทุนในการจัดท าอาหารกลางวันสูง โรงเรียน

ขนาดเล็กมีงบประมาณจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจ้างเหมาประกอบอาหาร ต้องแบ่งเวรครู นักเรียน ช่วยกันประกอบ
อาหาร ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน โรงเรียนไม่สามารถจัดเมนูอาหารได้ตามเมนู Thai School Lunch ได้ทุก
ครั้ง เนื่องจากมีปัญหาด้านวัตถุดิบ 

2.2 นักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม 
หรือมีพยาธิในร่างกาย ฐานะและการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวของนักเรียน ส่งผลให้พฤติกรรมการทานอาหารของ
นักเรียนบางรายปฏิเสธอาหารบางชนิด นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนเป็นเด็กพิการ การพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์ 
แข็งแรง สมส่วนและสมวัย จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กปกติในวัยเดียวกันทั่วไป  

2.3 ปัญหาด้านบุคลากร ขาดแคลนครูปฐมวัย 

 3. ข้อเสนอแนะ 

ขอรับการจัดสรรเพ่ิมงบประมาณเป็นวันละ 30 บาทต่อคน 

 

 



 

 152                      รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการกิจกรรมและรายละเอียด/ 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนบ้านเขาทอง ต าบลบ่อเวฬุ  
อ าเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ”ดีเด่น“
ระดับประเทศ  ปีพ2562.ศ. 
 .1โครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศของกองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวัน  
 .2โครงการนักโภชนากรน้อย 
 .3โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บ้านเขาทอง 

โรงเรียนบ้านโคกน้อย ต าบลวังทอง  
อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน คือ 
ด้านบริหารจัดการ ด้านการบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการด าเนินงานอาหาร
กลางวัน ด้านการมีส่วนร่วม/เครือข่าย และ
ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ 

โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ต าบลวังดาล  
อ าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น 
ระดับประเทศ และ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง 
1. โรงเรียนบริหารจัดการอาหารกลางวันให้
มีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนด าเนินการจัดอาหารกลางวัน
ตาม Program Thai School Lunch  
3. สถานศึกษาจัดท าอาหารปลอดภัย    
4. โรงเรียนท าเกษตรอินทรีย์  
5. สร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนผลิตวัตดุดิบ
จากการท าเกษตรอินทรีย์ สามารถน าเป็น
แบบอย่างได้ และได้น านวัตกรรมใหม่มา 
ร่วมเป็นนวัตกรรมของสังคมเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
Chopa Chipa นักเรียนได้ออกก าลังกาย 
และมีสุขภาพที่แข็งแรง มีทุพภาวะ
โภชนาการที่ดี 
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4.4 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 31  จ านวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่

หลากหลาย   
ตารางที่ 4.25  แสดงจ านวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย   

หน่วยงาน 

จ านวนเด็กพิการตามประเภทของคนพิการทางการศึกษา 

บกพร่อง
ทางการ
มองเห็น 

(1) 

บกพร่อง
ทางการได้

ยิน 
(2) 

บกพร่อง 
ทาง

สติปัญญา 
(3) 

บกพร่อง 
ทางร่างกาย
หรือการ

เคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ 

(4) 

บกพร่อง
ทางการ
เรียนรู้ 

(5) 

บกพร่อง
ทางการพูด
และภาษา 

(6) 

บกพร่อง 
ทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์ 

(7) 

ออทิ
สติก 
(8) 

พิการ
ซ้อน 
(9) 

จันทบุรี 4 8 231 107 1,536 6 14 81 96 
ตราด 7 10 76 33 3 3 2 23 67 
นครนายก 5 2 60 38 1 0 1 23 25 

ปราจีนบุรี 6 72 209 41 2 0 1 76 55 
สระแก้ว 20 11 275 172 2,186 12 26 85 126 

รวม 42 103 851 391 3,728 21 44 288 369 

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

1. ผลการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ คือ การ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพ่ือ
เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ต่อไป มีการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนที่รับบริการในศูนย์แบบไป-กลับ นักเรียนรับบริการในหน่วยบริการ
และนักเรียนรับบริการที่บ้าน จัดท าแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ส าหรับนักเรียนรับบริการที่
บ้าน ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษแต่ละจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริม
การศึกษาให้กับเด็กพิการอย่างมีคุณภาพ โครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน 
เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนตลอดปีการศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากร โดยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การศึกษาต่อและจัดอบรมพัฒนา
วิชาชีพความมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชชาชีพดังระเบียบก าหนด มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
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จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้ระบบกล่องงาน (work boxes system) และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  
5 กิจกรรม จัดห้องเรียนที่สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน มีมุมแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน  เสริมสร้างความมีระเบียบ
วินัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อนักเรียน   มีการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลังเรียน  ด้วยการ
สังเกต  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  บันทึกพัฒนาการนักเรียน สรุปความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย การประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งภาพรวมของด้านการจัดการเรียนการสอน ครูได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) 
และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะครอบครัว (IFSP) จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพนักเรียน  

จากการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ส่งผลให้ได้รับความ
ร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานการให้บริการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการได้เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มี
การจัดอบรมพัฒนาผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ได้มีความรู้ความสามารถ ในการน ากิจกรรมความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการได้ดีขึ้น ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP, แผนการ
สอนรายบุคคล IIP  และให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามแผนการสอนรายบุคคล และประเมินความก้าวหน้า พัฒนาการ 
พร้อมรายงานผลและส่งต่อให้กับเด็ก พิการที่มารับบริการ รวมทั้ง ผู้ปกครอง
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการผู้ เรียนตามศักยภาพมากขึ้นและ

สามารถน ากิจกรรมไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนานักเรียนที่มารับบริการที่บ้านได้  
ด้านผู้เรียน ได้รับการประเมินระดับความสามารถพ้ืนฐานที่ตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

ได้รับการสนับสนุนการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการฯ ได้รับการ
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน พ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของศูนย์การศึกษาพิเศษในพ้ืนที่ คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ระดับดีมาก จากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีระดับดีเด่น
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 บุคลากร มีการโยกย้ายเปลี่ยนงาน ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน

จัดการเรียนรวม มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในความรับผิดชอบ ท าให้ขาดการประสานงานที่ดีและขาดความต่อเนื่อง 

2.2 มีข้อจ ากัดของการฝึกพัฒนาการและเตรียมความพร้อม ให้กับเด็กพิการที่มีอายุเกินการพัฒนา
ตามทักษะพ้ืนฐาน 

2.3 งบประมาณส าหรับหน่วยบริการที่ได้รับไม่เพียงพอในการใช้จ่ายที่จะด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์
หรือสิ่งของที่จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกหรือเพ่ือฝึกพัฒนาการของนักเรียนให้ดีขึ้น 

2.4 อาคารสถานที่ของหน่วยบริการ จากการขอใช้อาคารและสถานที่ซึ่งไม่ใช่พ้ืนที่ของหน่วยงาน 
บางครั้งสถานที่ไม่ได้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็กที่มารับบริการ เช่น ทางลาด/ห้องน้ า และปัญหาการใช้พ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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2.5 ยานพานะในการออกให้บริการของหน่วยบริการ ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากร ในการ
ลงพ้ืนที่ในการให้บริการและไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

2.6 สภาพภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออ านวยในการเดินทาง บางรายอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร การสัญจรไปบ้าน
นักเรียนมีความยากล าบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ให้บริการตามหน่วย
บริการ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.7 ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาอยู่ดูแลนักเรียน และไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ครูวางไว้ให้ได้ 
และผู้ปกครองของเด็กพิการส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาว่าสามารถพัฒนาบุตรหลานใน
ความดูแลได้ 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 พัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพ
นักเรียน คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบอาชีพและการมีงานท าของเด็กพิการที่มีอายุเกินวัย
เรียนหรือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การมีงานท าที่สังคมยอมรับ 

3.3 สนับสนุนให้มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่นั้นๆ ในการให้บริการโดยก าหนด
ตารางตามวันและเวลาที่เหมาะสม 

3.4 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการด้วยตนเองในเบื้องต้น ให้สามารถ
ช่วยเหลือและพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้ ให้แกผู่้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการกิจกรรมและรายละเอียด/ 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก อ าเภอคลองหาด กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต อ าเภอคลองหาด สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม 

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก อ าเภอเมืองสระแก้ว การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม 
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1. ผลการด าเนินการโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส่วนใหญ่มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ภาษา ICT และด้านการมี
ส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครนายก ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 มีการเตรียมการใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT โดยวางแผนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในการท าความ
เข้าใจในหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2563 วางแผนการนิเทศก ากับติดตามความเข้าใจของครู และน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตรและน าไปใช้ โดยให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 และใช้หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาแล้วในปีการศึกษา 2565 เป็นการใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT ภายในสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  

นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษา ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการ
ค านวณ ในการสอนรายวิชา coding มีการส ารวจข้อมูลของครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และเมื่อพบ
ปัญหาครูที่จบตรงด้านภาษาจีนไม่เพียงพอน้อย จึงสนับสนุนให้มีการเรียกบรรจุครูภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติม 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 การด าเนินงานของโครงการขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการสื่อสาร สั่งการ 
ตลอดจนงบประมาณ จากผู้รับผิดชอบระดับสูง 

2.2 ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม  
2.3 บางวิชาชีพไม่สามารถด าเนินการสอนได้เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีทักษะอาชีพและภาษา และขาด

อุปกรณ์ครุภัณฑ ์

 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 สนับสนุนให้มีการท า MOU ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระดับ สพฐ. 

3.2 ควรมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือประสานงานกับผู้รับผิดชอบระดับ
เขตพ้ืนที่โดยตรง ไม่ควรมีการสั่งผ่านเฉพาะประธานของโครงการระดับโรงเรียน ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ ไม่ทราบว่า
โรงเรียนในโครงการมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

3.3 ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้กับเขตพ้ืนที่ หรือโรงเรียนในโครงการ เพ่ือเกิดการขับ
เคลื่อนทีเ่ป็นรูปธรรม 

3.4 ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน ในด้านต่างๆ ให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ทั้งการสอนด้านวิชาชีพ ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การผลิตสื่อการสอน การจัดท าแผนการสอน การ
วัดประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ICT ระบบดิจิทัล ไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้  
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3.5 ด าเนินการวางแผนการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยน าแนวคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) และพัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบ
คุณภาพให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ทุกแห่ง 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1. โรงเรียนบ้านพระเพลิง ต าบลพระเพลิง  
อ าเภอเขาฉกรรจ์ 

โรงเรียนต้นแบบโครงการ  Zero Waste 
School  รางวัลชนะเลิศระดับภาค 

2. โรงเรียนชุมชนบ้าน ตาหลังใน ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น 

-โรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณของ 
สสวท. และครูวิทยากรแกนน าการจัดอบรมครูวิทย์ คณิต 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาของ สสวท. 

3. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเมืองสระแก้ว 

-โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว และห้องเรียน IEP และเป็น
ศูนย์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ศูนย์ PEEA) 
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1. ผลการด าเนินการให้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร  
และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 

สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการประสานความร่วมมือกับพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และองค์กร  และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้ง 6 กิจกรรม 

ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมต่ าง ๆ โดยกิจกรรมที่ ก าหนดในหลักสู ตร
สถานศึกษา มีกิจกรรมที่หลากหลาย ในแต่ละวันมีกิจกรรม
ประจ าวัน กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กลงมือปฏิบัติกับสื่อ 
อุปกรณ์ เรียนรู้ผ่านการเล่น ฝึกทักษะกระบวนการคิดที่

หลากหลายและจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รูปแบบของการมีส่วนร่วมแต่ละ
กิจกรรม ได้แก ่

กิจกรรมเสรี สถานศึกษาได้รับการการบริจาค การสนับสนุนอุปกรณ์ของเล่นของใช้ ส าหรับจัด
กิจกรรมมุมเสรี เช่น ตุ๊กตา หม้อข้าวหม้อแกงของเล่นต่าง ๆ  การแนะน ามุมต่างๆ ในห้องเรียนและช่วยกันตกแต่ง
มุมต่างๆ เพ่ิมเติม การจัดท าสื่อมุมบ้าน  การสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติจากแหล่งชุมชน เช่น มุมศิลปะ การ
ท าสีจากธรรมชาติ  การให้ค าแนะน าปรึกษา แนวทางในการจัดกิจกรรมตามมุมห้องเรียน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ของกิจกรรมเสรี เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมบ้าน  มุมแต่งตัว เป็นต้น 

กิจกรรมสร้างสรรค์ ผู้ปครองร่วมกันปฎิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์โดยช่วยกันท าใบงาน ที่นักเรียนน าไปท าที่
บ้าน สนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียนได้น ามาท ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่สถานศึกษา สนับสนุนวัสดุต่างๆ
ที่หาได้ง่ายและมีอยู่ในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น เมล็ดพืช ผัก ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหน่วยการเรียนนั้นๆ รับทราบ แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยและเสนอความคิดเห็น
ในช่วงประชุมผู้ปกครอง ชื่นชมผลงานและร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ของเด็ก เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สถานศึกษาได้รับการสนันสนุนบริจาคอุปกรณ์เครื่องดนตรี เครื่อง
เคาะจังหวะ ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมทักษะ ให้เด็กได้ท าขึ้นเอง การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น การท าท่าทางประกอบเพลง
ต่างๆ กิจกรรรม การพูดค าคล้องจองร่วมกับเด็ก เตรียม
วัสดุประกอบการเคลื่อนไหว และส่งเสริมเด็กด้วยการเปิด
เพลงให้เด็กร้อง เต้นตามจังหวะสนุก หรือเพลงเด็กๆ การ
เตรียมอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว เช่น  ผ้า เชือก ประกอบ
กิจกรรมเคลื่อนไหว สนับสนุนเครื่องดนตรี ขลุ่ย แทมลีน  
ผู้ปกครองร่วมออกแบบกิจกรรมให้ข้อมูลกิจกรรมที่เด็ก
สนใจ ด าเนินการพัฒนาตามแนวทางการสอนในห้องเรียน 

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่มีในชุมชน 
ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียน เช่น กิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมการส ารวจสิ่งของ ที่เด็ก
สามารถใช้ประสาทสัมผัสที่ 5 ได้ปฏิบัติจริง การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เช่น ให้
ผู้ปกครองมาเล่นนิทานให้เด็กๆ ฟัง ผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เช่น หน่วยวันลอย



    

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                    161   
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                          

กระทง ให้ความรู้เรื่องมด ในกิจกรรม Project Approch มด ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
และเชิญผู้ปกครองเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอาชีพของตน เป็นต้น 

กิจกรรมกลางแจ้ง สถานศึกษาได้รับบริจาคยางรถยนต์เก่า เพ่ือพัฒนาท าสนามเด็กเล่น และร่วม
ซ่อมแซมพัฒนาพ้ืนที่สนามเด็กเล่นของบุตรหลานให้สะอาดและมีความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ให้นักเรียนเดินทรงตัวที่บาร์เดินทรงตัวที่สนามเด็ก
เล่น ให้นักเรียนเล่นการละเล่นพ้ืนบ้าน การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เช่น เตรียมอุปกรณ์ที่
จะใช้ในเเต่ละกิจกรรม ผู้ปกครองแนะน าเกมพ้ืนบ้านมาใช้ในกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น แข่งการเดินกะลา ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เหมาะสม เป็นต้น 

กิจกรรมเกมการศึกษา ผู้ปกครองร่วมกับครูปฐมวัยจัดท าเกมการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุตรหลานจากวัสดุเหลือใช้ วัสดุต่างๆ ที่มีในชุมชน มีการเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการเล่นเกมการศึกษากับนักเรียน
ก่อนกลับบ้าน ช่วยคุณครูตัดกระดาษแข็ง เพ่ือท าเป็นเกมให้บุตรหลานเล่นในห้อง ผู้ปกครองใช้วัสดุท้องถิ่นที่
สามารถหาได้จากในท้องถิ่น เช่น เกมจับคู่ใบไม้จากของจริง เกมเรียงล าดับสิ่งของจากเล็กไปหาใหญ่โดยใช้สื่อของ
จริง สนับสนุน เกมการศึกษาจาก อบต. เช่น เกมโดมิโน เกมจับคู่ภาพ เกมเรียงล าดับ เป็นต้น 

ผลจากการประสานความร่วมมือในการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ยังส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาให้ได้รับความเชื่อถือจากชุมชน ผู้ปกครอง สร้างความมั่นใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานมา
เข้าเรียน ผู้บริหารและคณะครูได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนเป็นอย่างดี 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
ในบางกิจกรรมยังขาดแคลนทั้งวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 การจัดกิจกรรมนอกสถานควรค านึงเรื่องความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

3.2 ควรมีการประสานงานระดับหน่วยงาน สนับสนุนให้โรงเรยนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรต่างๆ 
ด าเนินการอยู่แล้ว  

3.3 สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่รัฐจัดให้ เช่น สถานที่ท ากิจกรรม 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก  

รายชื่อ 
สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ต าบลสระแก้ว   
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อน
เปิดภาคเรียน 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต าบลวังสมบูรณ์  
อ าเภอวังสมบูรณ์   
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการอนุบาลสัมพันธ์ 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ต าบลคลองหาด   
อ าเภอคลองหาด   
จังหวัดสระแก้ว 

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 
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บทที่ 5   
สรุปและอภิปรายผล 

   
 

 

 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ          
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย การตรวจราชการจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ในหน่วยรับตรวจสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวม 11 แห่ง  

2. ข้อมูลจากแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 (แบบ รต 63) จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด       
ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกแห่ง  

3. ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล E-Inspection ประกอบด้วย
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการรวบรวมและบันทึกข้อมูลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ซึ่งเป็นไปตามบริบทนโยบาย 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ได้น าข้อมูลดังกล่าว             
ทั้ง 6 นโยบาย มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือจัดท ารายงานผลในภาพรวม โดยจะน าเสนอข้อมูลในส่วนสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

 
 

 

 
 

การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
มีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมี

ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เช่น การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ การ
จัดโครงการต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรและสมาชิก ลูกเสือ และยุว
กาชาด การจัดให้มีโครงการยกย่อง เชิดชู และการจัดประกวดต่างๆ การนิเทศติดตามการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งพบว่า 
มีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ ต่อการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยการปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด คือการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ท าบันทึก MOU เพ่ือ

1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout)  ในท้องถิ่นและชุมชนของแต่ละ
จังหวัด  

ปัญหาอุปสรรค  
ขาดทั้งงบประมาณสนับสนุน วิทยากร อุปกรณ์ เช่น การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือมีจ ากัด ครูผู้เข้ารับ

การอบรมต้องใช้งบประมาณตนเอง ในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ขาดวิทยากรที่มีความช านาญในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และอาสาสมัครยุวกาชาด นอกจากนี้สถานศึกษาสังกัด กศน.  นักศึกษาไม่มีชุดลูกเสือ และ 
นักศึกษาบางส่วนสังกัด กศน. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากวันที่จัดกิจกรรมตรงกับวันที่นักศึกษาต้อง
ท างาน 

ข้อเสนอแนะ   
ควรให้การสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรทางการลูกเสือ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน 

จัดซื้อชุดลูกเสือตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ในปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 

 

2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 3  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะเป็นผู้ประกอบการ 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 

ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค พบว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีจ านวน กว่าร้อยละ 60   

ปัญหาอุปสรรค  
1. ปัญหาเกี่ยวกับระบบการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน ด าเนินการล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีน้อย 

และนักศึกษามีการเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน บางคนมีปัญหาการขาดงานบ่อย 
2. ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียน                  

การสอน 
3. ปัญหาด้านบุคลากรผู้สอน ขาดแคลนบุคลากรครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา ปัญหาการ

โยกย้าย หรือได้รับต าแหน่งใหม่แต่ไม่มีอัตราทดแทน  
4. ปัญหาสาขาวิชาที่เปิดสอนกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการในพ้ืนที่ไม่ตรงกัน  

เช่น พ้ืนที่จังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เป็นสถานบริการที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ขนาดเล็ก เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะ  
1. วางแผนการบริหารจัดการระบบการนิเทศแบบออนไลน์ มาใช้ในการนิเทศติดตามและช่วยเหลือ

นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์  

    2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                         165 

ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

2. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หรือมาตรการที่จะได้รับการสนันบสนุนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
ทันสมัย และสนับสนุนการน าเทคโนโลยี ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และลดปัญหาอันเกิดจากการขาด
แคลนบุคลากร  

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการส ารวจ และจัดท าแผนงานรองรับการเข้าเรียนของผู้ เรียนระดับ
อาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

4. ก าหนดและวางมาตรการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพ หรือมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5. สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในระดับจังหวัดกับสถาน
ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานต่างสังกัด ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระดับประเทศ เพ่ือจัดการศึกษาร่วมกัน        
ในระบบทวิภาคีท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ 

 

2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 7  ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผลงาน/ความส าเร็จ 
พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 พบว่าหน่วยงานและสถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to 
Employment : Vocational Boot Camp (E to E) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่สิ้นสุดการฝึกงาน  
และฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกอาชีพ โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีผลต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น ส าหรับข้อมูลความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ยังไม่มีการรายงานข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีการอนุมัติ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 การส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
สถานศึกษา จะด าเนินการเมื่อผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี สถานศึกษาในพ้ืนที่ มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 
ปวช. , ปวส. และระดับปริญญาตรี เพ่ือรองรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นสาขาวิชาในกลุ่ม 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก  

ปัญหาอุปสรรค  
1. สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่ตรงกับความต้องการด้านแรงงานของ สถานประกอบการในบางพ้ืนที่ เช่น 

พ้ืนที่จังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่เป็นสถานบริการที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ขนาดเล็ก แต่สาขาที่เปิดสอนจะเน้นที่
ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นสาขาวิชาใน
กลุ่ม 10 อุตสาหกรรม  

2. ปัญหาจากตัวผู้เรียน ได้แก่ การย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนที่ท างาน ขณะอยู่ระหว่างติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา รวมทั้งจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษามีน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษา มีสัดส่วนที่ลดลง 
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4. สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม และส่งกลับค่อนข้างน้อย และล่าช้า จึงต้องขอความ
อนุเคราะห์ พร้อมเข้าประสานโดยตรงกับสถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ   
1. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา เช่นการการันตีฝีมือค่าแรงในระดับ ปวช. ,ปวส.

และปริญญาตรี 
2. สนับสนุนทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและหุ่นยนต์ เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน        

ในภูมิภาคและหรือจังหวัดพ้ืนที่เป็นหลัก 
4. ควรพิจารณาให้มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ิมขึ้น 

2.3 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 8  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 9  สัดส่วนของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 10  ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระบบทวิภาค ี
ผลงาน/ความส าเร็จ 
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ้ืนที่เขตตรวจ

ราชการที่ 9 มีจ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี ต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 61.29 สัดส่วนของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบทวิภาคี ต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 คิดเป็น                   
สัดส่วน 1 : 11  

การด าเนินการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกระบวนการสร้าง
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 
ในประเภทวิชา สาขาวิชาต่าง ๆ มีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตาม
นโยบาย ที่ส าคัญ เช่น โครงการการอบรมหลักสูตรหลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการจัดท าแผนการฝึก
อาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2563 โครงการจัดท าแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ โครงการสร้างความ 

เข้าใจการด าเนินงานภายใต้การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE)  เป็นต้น โดยผ่านการประสานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ได้รับการ
พัฒนาและมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการฝึกปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการจริง ในสถาน
ประกอบการที่มีมาตรฐานและตรงความต้องการ ผลจากการประสานความร่วมมือในพ้ืนที่ ยังท าให้ สถาน
ประกอบการสามารถจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งครูนิเทศและ
ครูฝึกในสถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างถูกต้อง และมี
คุณภาพ 

ปัญหาอุปสรรค  
1. สถานประกอบการยังมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจัดท าแผนการฝึก ในวันและเวลา

ที่ก าหนดไว้ได้ 
2. สถานศึกษาที่ยังไม่จัดการศึกษาทวิภาคี ยังขาดความพร้อมหลายด้าน ทั้งองค์ความรู้และบุคลากร

ครูที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาค ี 
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3. ขาดปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบทวิภาค ี
4. ระบบแนะแนวการศึกษายังขาดความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมโยงสู่

ระดับอาชีวศึกษา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   
5. สถานประกอบการในพ้ืนที่มีจ ากัด ส่งผลต่อการเดินทาง และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียน 

นักศึกษา  
ข้อเสนอแนะ   
1. ระดับสถานศึกษา ควรจัดท าแผนการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามความพร้อม ความสนใจของ

ผู้เรียน  รวมทั้งสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่างมีคุณภาพ  

2. ระดับจังหวัด สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ควรจัดท าแผนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ
จังหวัดร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีเป้าหมายของการศึกษาที่
ชัดเจน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

4. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ที่ต้องพักอาศัยในพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ต้องได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม จากครู ผู้ปกครองและสถานประกอบการ อย่างใกล้ชิด 

2.4 การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 11  ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 12  ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกแห่งในพ้ืนที่เขตตรวจ

ราชการที่ 9 ด าเนินการตามนโยบาย โดยสถานศึกษา (กศน.อ าเภอ) สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด มีการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการหลักของ กศน. ได้แก่ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนา
สังคมและชุมชน และ โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ผลการด าเนิงานตามนโยบาย ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พื้นที่เขตตรวจรารชการที่ 9 พบว่าส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเอง ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
(Aging Society) ได้รับการฝึกทักษะต่างๆ ทั้งทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง และทักษะทางอาชีพ ท าให้มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพและการพัฒนาสุขภาวะของตนเอง ทักษะอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ยังก่อให้เกิด การใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้และพ่ึงตนเองได้ 

ปัญหาอุปสรรค  
1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการการจัดกิจกรรม 
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการด าเนินการสาธิตอาชีพ 
3. ขาดความเชื่อมโยงการพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ให้เกิดความยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะ   
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1. ควรมีการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางที่หลากหลาย เพ่ิมเติม
จากการจัดหลักสูตรและให้การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ตามหลักสูตรอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  

2. ควรมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้สู่วัย สู่การตลาด สร้างการประชาสัมพันธ์ การรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างการยอมรับ และให้มีความต่อเนื่อง 

2.5 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 13  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐาน              
ทีเ่ชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
สถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ 

และการมีงานท า ด้วยการบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ในลักษณะของโครงงาน กลุ่มสนใจ  ชุมนุม ชมรมและ
สอดแทรกเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากข้อมูลรายงานการตรวจราชการ
พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานท า ซึ่งจะบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการท างาน และร่วมกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ โดยผลจากการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ นักเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง การสร้างอาชีพและการมีงานท า นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ไปพัฒนาทักษะ ต่อ
ยอดการประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ยังส่งผลให้นักเรียนเข้าใจและมีจิตส านึกรักและ
ภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม 
การคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักการของโครงงาน มาใช้เป็นแนวทางการท างาน อีกด้วย 

ปัญหาอุปสรรค  
1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่าวิชาชีพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างทักษะ

พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
ข้อเสนอแนะ   
1. ส่งเสริมให้การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า เป็นเป้าหมาย

ส าคัญ ของแผนการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
2. พัฒนาครูให้มีกระบวนการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน รวมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

ทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 

ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 14  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
หน่วยงานทางการศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น 
โครงการคัดเลือก Best of the Best การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning โครงการ
ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิด
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active 
Learning (AL)  เป็นต้น  

ปัญหาอุปสรรค  
1. ระบบการติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

(ไม่จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานแต่อีกหน่วยงานมาติดตาม) 
2. ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรครู เช่น ครูไม่ครบชั้น ภาระงานมาก ด าเนินการสอนแบบเดิมซ้ าๆ ท าให้

ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และด าเนินการวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

3. ข้อจ ากัดด้านความพร้อมและทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่มีความพร้อมน้อยจะใช้
เวลาในการท ากิจกรรมมากกว่าบุคคลอ่ืน 

4. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีข้อจ ากัด เช่น สัญญาณ Wifi ในสถานศึกษาไม่แรงเพียงพอกับปริมาณการใช้ 
Internet ของครูและนักเรียนที่มีมากขึ้น สื่อและเทคโนโลยี ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

5. กรณีตัวอย่าง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงาน Best of the Best การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้: Active Learning ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ควรปรับเกณฑ์การ
ประเมินผล เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถไปถึงเกณฑ์ได้ เช่น มีผลงานการแข่งขันของนักเรียนใน
ระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนที่ โดยไม่จ าเป็นต้องมีผลงานไปถึงระดับนานาชาติ 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่ด าเนินงานก่อน แล้วหน่วยงานติดตามจึงด าเนินการติดตาม 
2. ผู้สอนควรต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น 

ให้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (Critical thinking & problem solving) มีทักษะการสื่อสาร 
(Communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพ 
และการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย 

3. การพัฒนา Active Learning ผู้เรียนควรต้องมีทักษะพ้ืนฐาน ( การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 
และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ) และความพร้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นเบื้องต้น 

3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

POLICY 
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4. การเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning จะประสบความส าเร็จ หากผู้เรียนสามารถรักษาผลการ
เรียนรู้ให้คงทนยาวนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ในแบบ Passive Learning  

5. ควรมีการให้ความรู้ การนิเทศติดตาม เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 

3.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 15  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน (Coding) 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
หน่วยงานทางการศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) จากผล
การด าเนินการ ท าให้นักเรียนในสังกัดมีความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะส าคัญแห่งยุคดิจิทัล 
หรือในยุคศตวรรษที่ 21 โดยในระดับประถมศึกษาพบว่า ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิด ลอง
ถูก การเปรียบเทียบได้ ผู้เรียนแสดงล าดับขั้นตอนการท างานด้วยสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรม unplugged เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดได้ ผู้เรียนสามารถแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน และแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์
ข้อความได้ ผู้เรียนจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การท างานที่เหมาะสมในชีวิตประจ าวันได้ ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ ผู้เรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ฝีกท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย                   
น าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกแก้ปัญหา ไปใช้ในชีวิตจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 
โดยครูเป็นที่ปรึกษา และคอยอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า อีกทั้งผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่าย              
ผ่านการใช้โปรแกรม Scratch, บอร์ด KidBright สามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยี และมีความสุขจากการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  

ปัญหาอุปสรรค  
1. ระบบการติดตามของกระทรวงศึกษาธิการไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

(ไม่จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานแต่อีกหน่วยงานมาติดตาม) 
2. หลักสูตรมีการทยอยปรับปรุงปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลา 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ระหว่างนี้ครูต้อง

สอนทั้งในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ต่างกันและค่อนข้างมาก               
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูผู้สอน ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

3. โครงสร้างเวลาในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding)  ในหลักสูตรสถานศึกษาบางแห่งยังจัดเวลาไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้  

4. สถานศึกษาขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ อาทิ 
อุปกรณ์ Kidbright และสื่อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

5. สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรครูที่จบในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูที่ปฏิบัติการอยู่ยังขาด  
ความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสาระเทคโนโลยี 

6. ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ขาดการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน Coding ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร  

7. ครูผู้สอนยังไม่เข้าใจตัวสาระเทคโนโลยีที่ย้ายสาระเทคโนโลยี ไปรวมไว้กับสาระวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการ
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จัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ  และไม่
สามารถเชื่อมโยงสู่การบูรณาการกับสถานการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริงของผู้เรียน รวมทั้ง ไม่สามารถปรับรูปแบบการ
สอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ 

8. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ต้องปรับตัวมากขึ้นเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ จึงท าให้ผู้สอนจะต้องมีความเข้มข้นในการศึกษา
เนื้อหาหรือได้รับการพัฒนาทุกคนในการจัดการเรียนรู้ 

9. สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
ข้อเสนอแนะ   
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่ด าเนินงานก่อน แล้วหน่วยงานติดตามจึงด าเนินการติดตาม 
2. การทยอยปรับปรุงหลักสูตรปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลา 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ครูต้องสอนทั้งใน

หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งสองหลักสูตรมีเนื้อหาที่ต่างกันค่อนข้างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาจัด
อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

3. โรงเรียนควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า
หลักสูตรลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างจริงจัง 

4. ต้นสังกัด/สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้าน
วิทยาการค านวณ 

5. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ ให้กับครูผู้สอน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) และขยายผลให้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
แก้ปัญหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

7. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาให้มากขึ้น และสามารถนิเทศ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. สนับสนุนการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการสอน เพ่ือฝึกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ  เพ่ือจะได้ไปปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน Coding ที่บูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ 

9. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Coding ในโรงเรียน ควรด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

10. ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม พัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป 
 

3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 16  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 17  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมวิทยาการค านวณ (Coding) 

ผลงาน/ความส าเร็จ 



  

 172                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding) ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าโครงการเพ่ือ
เตรียมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  ซึ่งอยู่ระว่างด าเนินการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
ที่บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนแกนน า เช่น โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding) โดยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านการทดสอบทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ได้รับการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ http://teacherpd.ipst.ac.th หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถานศึกษาในพ้ืนที่ ยังมีการส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับต่างๆ ทางด้านภาษาอังกฤษ
และวิทยาการค านวณ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรครูไปพร้อมกันด้วย 

ปัญหาอุปสรรค  
1. ปัญหาที่ตัวครูผู้สอน บางบางส่วนยังมีความเข้าใจว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการ

ค านวณ เน้นเนื้อหาเฉพาะคอมพิวเตอร์ จึงเกิดความกังวล และไม่ได้น าความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมตามหลักสูตรให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนน าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการ
สอนวิทยากรค านวณที่ บูรณาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะความช านาญด้านภาษาอังกฤษและ
วิทยาการค านวณ มีจ านวนน้อย 

3. ปัญหาด้านโรคระบาดท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ   
1. ด้านการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน ควรพัฒนาทีมนิเทศ ติดตาม ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี

การด าเนินการ นิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เน้นสร้างความเข้าใจให้ครูน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง  

2. พัฒนาวิทยากรแกนน าในโรงเรียนแกนน า เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดให้ครูผู้สอนทั่วไปเกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดกิจกรรม รวมทั้งจัดท าแนวทางการพัฒนา และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความช านาญด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณให้มากขึ้น 

4. ควรมีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ)  

3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่  18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  
Education)  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 19  ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
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ผลงาน/ความส าเร็จ 
หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ด าเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education) ที่หลากหลาย ซึ่งผลของการด าเนินงาน บุคลากรครูที่ได้รับการอบรมจัดท าหลักสูตร 
STEM Education มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และมีความมั่นใจ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education)  ทั้งนี้  ผลการด าเนินการเป็นไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา ทั้งด้าน
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ และความพร้อมของจ านวนครูผู้สอน ส่วนใหญ่รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย 
STEM แต่การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย 

ผลการด าเนินการต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน กับการได้ท ากิจกรรมตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์และภาคภูมิใจในผลงานตัวเอง มีการพัฒนาตนเองด้านทักษะและกระบวนการคิด
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดมีการจัดท าโครงการ STEM  Education รู้จักการวาง  
แผนการท างาน คิดนอกกรอบ กล้าลงมือปฏิบัติ น าเสนอ ตอบค าถามด้วยเหตุผล ใช้สื่อทางเทคโนโลยีค้นหาข้อมูล 
มีทักษะการคิดแก้ปัญหา การเชื่อมโยงความรู้จากการสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

นอกจากนี้ผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ยังพบว่าครูผู้สอนที่สามารถ
ออกแบบการเรียนการสอน STEM ในเนื้อหาใหม่นอกเหนือจากเนื้อหาที่มีการอบรมตามหลักสูตรของ สสวท. ยังมี
ไม่มากนัก 

ปัญหาอุปสรรค  
1. ความล่าช้าเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
2. การอบรมหลักสูตรระบบทางไกลของ สสวท. เกิดความไม่สอดคล้อง ระหว่างจ านวนที่เปิดให้

ลงทะเบียนและจ านวนผู้สนใจลงทะเบียน และครูบางส่วนสมัครเข้ารับการอบรมในระบบไม่ทัน ขาดโอกาส 
3. สถานศึกษาบริหารเวลาเพ่ือใช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา ยังขาดความสอดคล้อง เหมาะสม 
4. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีบุคลากรครูจ านวนน้อย อาจไม่เพียงพอในการส่งเสริมการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมของสถานศึกษา และขาดความต่อเนื่อง  
5. ครูผู้สอนขาดทักษะและความช านาญในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น

ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนายังไม่คลอบคลุม ไม่ทั่วถึงครูทุกคน 
6. ผู้เรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีนักเรียนจ านวนไม่มาก ที่มีความ

สนใจ  
7. กระบวนการติดตาม ประเมินผลขาดความต่อเนื่อง 
8. สถานศึกษาขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ อีกทั้ง บางอุปกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูง  
9. การพัฒนาครูในปีงบประมาณ 2563 เลื่อนไปไม่มีก าหนดจากสถานการณ์ Covid 19 
ข้อเสนอแนะ   
1. หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม ควรออกแบบให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยสะ

เต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
2. หน่วยงานต้นสังกัด ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/แหล่งแสดงผลงาน/การประกวดรองรับ

ความสามารถด้าน STEM ทั้งของนักเรียนและบุคลากรผู้สอน รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นใจให้กับ
ศูนย์ STEM  Education 
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3. หน่วยงาน สถานศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา ให้กับศึกษานิเทศก์ เพ่ือนิเทศ ติดตามได้อย่างทั่วถึง และติดตามการพัฒนานวัตกรรมจากการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนได้ และมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

4. หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม ให้กระบวนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน การ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนและสถานศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพ บริบท ความพร้อมของสถานศึกษาด้วย 

5. การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ควรเป็นลักษณะการ
ด าเนินการร่วมกัน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) และให้มีความต่อเนื่อง เพ่ือการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ และการ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

6. หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่สนใจและส่งครูเข้ารับการอบรมตาม                   
ศูนย์อบรมฯ โดยครูทุกคนควรได้รับการพัฒนา STEM  Education  

7. ควรก าหนดแนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน สามารถระบุหรือล็อคให้ครูสมัครเข้ารับ
การอบรมได้เพียงระดับเดียว เพ่ือกระจายให้ครูทุกโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมได้อย่างทั่วถึง 

8. สถานศึกษาควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของครูที่รับการอบรม
แล้วน าไปขยายผลต่อในโรงเรียน โดยอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่อบรม มีความ
เหมาะสม มีระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ที่รวดเร็ว เพียงพอต่อการใช้งาน และมีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 

 

3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  

3.5.1 ผลการด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่  20  ร้อยละของผู้ เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 21  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 22  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตัวชี้วัดที่ 20, 21  และ 22 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 

3.5.2 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 23  ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม
ทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
หน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินการตามนโยบายการเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ ที่หลากหลาย เช่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ เพ่ือ   
เตรียมความพร้อมรองรับการทดสอบ TOEIC  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (Echo Ve) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
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ผลการด าเนินงาน นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สามารถสื่อสาร สนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ ครูและผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น Echo Ve  

ปัญหาอุปสรรค  
1. ครูชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker ขาดแคลนในบางจังหวัด  
2. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารและค าศัพท์ไม่ดีพอ และยังมีทักษะพ้ืนฐานภาษา

และการเรียนรู้ที่ต่างกัน  
3. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้การเข้าใช้งานระบบล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ   
1. หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการจ้างครูชาวต่างชาติ 
2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมการสร้างทักษะ

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ิมขึ้น  
3. ควรมีการเตรียมความพร้อม ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 

3.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 24  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
ผลงาน/ความส าเร็จ 
การด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการ

จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีการส่งเสริมภาษาอ่ืนๆ เช่น ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ศูนย์เครือข่ายภาษากัมพูชา จังหวัดจันทบุรี ซึ่งท าหน้าที่เป็นแกนน าการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย ส าหรับพ้ืนที่จังหวัดตราด มีการเรียน
การสอนภาษาจีน โดยครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย และการจัดการเรียนการสอนภาษากัมพูชา เช่นกัน มีการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษากัมพูชา สองแผ่นดิน การจัดเสวนาทางวิชาการ "ทิศทางความร่วมมือ
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ" ร่วมกับประเทศกัมพูชา  

ปัญหาอุปสรรค  
1. ด้านบุคลากร ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย มีไม่ครบทุกโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาจีนชาวจีน จากสถาบัน  

ต่างๆ มีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์การสอน  
2. ผู้ปกครองยังให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ภาษาที่สามไม่มากเท่าที่ควร  
3. บริบทและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ   
1. ต้นสังกัดควรสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีครูบรรจุที่ตรงสาขาวิชา ให้เพียงพอ และจัดบุคลากร (คนไทย

ที่สามารถสอนภาษาต่างชาติได้/อาสาสมัคร) เพ่ือกระจายจัดส่งไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ ในแต่ละจังหวัด 
2. ควรมีการก าหนดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาที่สาม ในหลักสูตร อาทิ จีน เกาหลี  ญี่ปุ่น  

กัมพูชา พม่า เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียน 
3. ควรปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ให้ยืดหยุ่นได้ตามสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
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3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 26  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4–6) 

ตัวชี้วัดที่ 25 และ 26 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 
 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน

การเขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน โดยมีการก าหนดนโยบายพัฒนานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง ซึ่ง
นอกเหนือจากการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้เทคนิควิธีสอนให้
ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดโครงการและกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง จากผลจากการด าเนินการต่างๆ พบว่าครูมีผล
การทดสอบนักเรียนรายบุคคล ได้ค้นพบสื่อ นวัตกรรม และวิธีสอนที่สามารถแก้ปัญหาการอ่านการเขียน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาอ่ืนๆ สูงขึ้น อีกทั้งนักเรียนยังสามารถใช้ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 
การเขียน ให้แก่ครูผู้สอน การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์โรงเรียนละ 1 ครั้ง/
ภาคเรียน กิจกรรมประกวดผลงานเนื่องในวันรักษ์ภาษาไทย โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียน เห็น
ความส าคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและ
สื่อสารได้อย่างยั่งยืน  

ปัญหาอุปสรรค  
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนสื่อการสอน ที่สร้างความสนใจให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน 
2. โรงเรียนขาดการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างเป็น

ระบบ เนื่องจากการฝึกอ่านเขียนที่ไม่มากพอที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะทางอักขรวิธีได้ 
3. สถานศึกษาและครูผู้สอน ขาดความต่อเนื่องในการวิเคราะห์ผลการสอบ เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนา

พัฒนานักเรียนรายบุคคล การพัฒนานักเรียนในแต่ละระดับชั้น และส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดของ
ครูผู้สอนอีกด้วย 

4. นักเรียนมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความพร้อมน้อยจะมีการใช้เวลาฝึกทักษะ
มากกว่า 

5. ปัญหาของนักเรียนต่างชาติ มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การออกเสียงภาษาไทย ส่งผลต่อคุณภาพการ
อ่าน บางส่วนเคลื่อนย้ายบ่อย ขาดเรียนบ่อย ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และนักเรียนต่างชาติ ส่วนใหญ่ขาดความ
พร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากไม่ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล 

6. ผู้ปกครองหรือครอบครัวยังไม่ให้ความส าคัญกับการเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยอย่างจริงจัง 
ท าให้การเสริมทักษะแก่ผู้เรียนไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนบางคน ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง  

ข้อเสนอแนะ   
1. สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณรายหัวต่อนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เพ่ือ

สนับสนุนสื่อการสอน ให้มีความน่าสนใจ มีสีสันจะเพ่ิมความน่าสนใจต่อวัยของผู้เรียนยิ่งขึ้น และจะช่วยลดเวลา
คุณครูในการเตรียมสื่อการสอน เพ่ือครูสามารถใช้เวลาในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อไป 
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2. หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรก าหนดมาตรการและจัดท าแนวทาง
ส่งเสริมอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน ทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านบุคลากร โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ตามสภาพและความจ าเป็น และด าเนินการคัดเลือกหรือมอบหมายครูที่มี
คุณลักษณะเหมาะสม กับการสอนนักเรียนในชั้นเริ่มเรียน 

4. ครูที่รับช่วงในการสอนแต่ละชั้นปีควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินของนักเรียน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ให้ความส าคัญกับวิธีการสอนซ่อมเสริม หรือสื่อที่ใช้ในการซ่อมเสริม 
เพ่ือให้แก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนได้ตรงจุด ทั้งนี้ ครูต้องจัดช่วงเวลาพิเศษให้นักเรียนรายบุคคล ตามความสามารถ ความ
พร้อมและองค์ประกอบอ่ืนๆ ของนักเรียนด้วย 

5. ส่งเสริม สร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครอง ให้มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการใช้ภาษา 
เพ่ือการมีส่วนร่วมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี ด้านการอ่านการเขียน 

6. จากการนิเทศติดตาม พบว่า วินัยของห้องเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียน โดยห้องเรียนที่มีวินัย นักเรียนจะอ่านเขียนได้และลายมือสวย ตรงกันข้าม ห้องเรียนที่ขาดวินัย นักเรียน
จะมีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ดังนั้น ครูในชั้นเริ่มเรียนควรเสริมสร้างวินัยให้กับนักเรียนไปพร้อม ๆ กับการสอน
อ่านเขียน 
 

  
 
 

 
 

4.1 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 27  ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือ

เป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 28  ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการสร้างอาชีพ 

 ผลงาน/ความส าเร็จ 
หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ด าเนินการสนับสนุนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ

การเรียนรู้หรือสร้างอาชีพให้กับสถานศึกษาภายในจังหวัดที่หลากหลาย ซึ่งหน่วยงานหลักของการด าเนินการตาม
นโยบายการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการสร้างอาชีพ ในพื้นที่ คือ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ 
การจัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ การสร้างร้านค้าออนไลน์ OOCC การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน Online คือ ระบบ Google Classroom ผสมผสานกับการเรียนระบบ Offline 
คือ หนังสือ E – book วิชาเรียนต่างๆ ของส านักงาน กศน. จังหวัดในพ้ืนที่ทุกแห่ง  

ผลการด าเนินงานท าให้นักศึกษา หรือประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรียนรู้กระบวนการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และ
ข้อมูลข่าวสาร โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตได้
อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคตและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันได้ ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าร้านค้าออนไลน์ ได้ สามารถขายสินค้า

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
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ผ่านระบบการค้าออนไลน์ มีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า มีอาชีพ สร้างรายได้  ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ 
ในการน าระบบต่างๆ เข้ามาใช้ ยังพบว่า ช่วยลดปัญหาการขาดเรียน หรือการไม่สามารถมาพบกลุ่มของนักเรียน
นักศึกษาได้ และยังพบว่า นักศึกษามีอัตราการเข้าสอบสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกด้วย 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ระบบอินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาจะใช้งานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีเสถียรภาพ และ

ผู้เรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
2. บุคลากรผู้สอน ไม่ตรงสาขาวิชาเอก และยังขาดความรู้ความช านาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
3. สื่อ อุปกรณ์ ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนขาดแคลน มีราคาสูงและไม่

เพียงพอต่อผู้เรียน ผู้เรียนบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ 
4. ผู้เรียน หรือประชาชนบางกลุ่มมีความต้องการ แต่ขาดพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี ต้องใช้เวลาใน

การฝึกอบรมหรือการเรียนการสอน   
5. ผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็นผู้ต้องขัง ไม่สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อดิจิทัลได้ 
ข้อเสนอแนะ   
1. แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การแนะน าผู้เรียนถึงที่ตั้งของการให้บริการเน็ต

ประชารัฐของชุมชน การเปิดใช้สัญญาณของสถานศึกษา 
2. จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงวิชาเอก ด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา ให้เพียงพอต่อ

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ส่งเสริมการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้ง แนะน าช่องทางในการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 

4.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 29 สัดส่วนของนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-6 ปี 

ตัวชี้วัดที่ 29 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 
 

4.3 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 30  จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผลงาน/ความส าเร็จ 
หน่วยงานทางการศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการโครงการ/

กิจกรรมที่หลากหลาย ตามนโยบายการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ ภายใต้การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีระหว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 6 
ระดับประเทศ รวมทั้ง มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่
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หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร มีความอาหารปลอดภัย และมีปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  

ปัญหาอุปสรรค  
1. บริบทของโรงเรียน โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล มีต้นทุนในการจัดท าอาหารกลางวันสูง  
2. นักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม หรือ

มีพยาธิในร่างกาย ฐานะและการอบรมเลี้ยงดู ส่งผลให้พฤติกรรมการทานอาหารของนักเรียน 
3. นักเรียนบางส่วนเป็นเด็กพิการ การพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนและสมวัย จึงไม่

เป็นไปตามมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กปกติในวัยเดียวกันทั่วไป  
4. ปัญหาด้านบุคลากร ขาดแคลนครูปฐมวัย 
ข้อเสนอแนะ   
1. ส่งเสริมการจัดกองทุนอาหารเช้าส าหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า เพ่ือ

ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ิม ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างจากแหล่ง
วัตถุดิบ ที่จะน ามาประกอบอาหาร 

2. ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ความส าคัญด้านอาหารและโภชนาการของบุตรหลาน แก่ผู้ปกครอง
นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เป็นผู้พิการควรได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแล 

3. จัดสรรครูปฐมวัยให้เพียงพอ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนจ้างครูพ่ีเลี้ยง 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรเพ่ิมงบประมาณเป็นวันละ 30 บาทต่อคน 
4.4 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 31  จ านวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินการของศูนย์การศึกษาพิเศษและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กพิการอย่างมีคุณภาพ โครงการ
ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการอย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ได้รับความ
ร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานการให้บริการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการได้เต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการจัดอบรมพัฒนาผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ได้มีความรู้ความสามารถ ในการน ากิจกรรมความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการได้ดีขึ้น ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP, แผนการสอนรายบุคคล IIP  และให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามแผนการสอนรายบุคคล และประเมินความก้าวหน้า พัฒนาการ พร้อมรายงานผลและส่งต่อให้กับเด็ก
พิการที่มารับบริการ รวมทั้ง ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการผู้เรียนตามศักยภาพมากขึ้นและ
สามารถน ากิจกรรมไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนานักเรียนที่มารับบริการที่บ้านได้ ทั้งนี้ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ได้รับการ
รับรองมาตรฐานองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ระดับดีมาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีระดับดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
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ปัญหาอุปสรรค  
1. บุคลากร มีการโยกย้ายเปลี่ยนงาน ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน

จัดการเรียนรวม มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในความรับผิดชอบ ท าให้ขาดการประสานงานที่ดีและขาดความต่อเนื่อง 
2. มีข้อจ ากัดของการฝึกพัฒนาการและเตรียมความพร้อม ให้กับเด็กพิการที่มีอายุเกินการพัฒนาตาม

ทักษะพ้ืนฐาน 
3. งบประมาณส าหรับหน่วยบริการที่ได้รับไม่เพียงพอในการใช้จ่ายที่จะด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์

หรือสิ่งของที่จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกหรือเพ่ือฝึกพัฒนาการของนักเรียนให้ดีขึ้น 
4. อาคารสถานที่ของหน่วยบริการ จากการขอใช้อาคารและสถานที่ซึ่งไม่ใช่พ้ืนที่ของหน่วยงาน 

บางครั้งสถานที่ไม่ได้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็กที่มารับบริการ เช่น ทางลาด/ห้องน้ า และปัญหาการใช้พ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

5. ยานพานะในการออกให้บริการของหน่วยบริการ ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากร ในการ
ลงพ้ืนที่ในการให้บริการและไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

6. สภาพภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออ านวยในการเดินทาง บางรายอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร การสัญจรไปบ้าน
นักเรียนมีความยากล าบาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อีกท้ังครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ให้บริการตามหน่วย
บริการ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาอยู่ดูแลนักเรียน และไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ครูวางไว้ให้ได้ 
และผู้ปกครองของเด็กพิการส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาว่าสามารถพัฒนาบุตรหลานใน
ความดูแลได้  

ข้อเสนอแนะ   
1. พัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพ

นักเรียน คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบอาชีพและการมีงานท าของเด็กพิการที่มีอายุเกินวัย

เรียนหรือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การมีงานท าที่สังคมยอมรับ 
3. สนับสนุนให้มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่นั้นๆ ในการให้บริการโดยก าหนด

ตารางตามวันและเวลาที่เหมาะสม 
4. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการด้วยตนเองในเบื้องต้น ให้สามารถ

ช่วยเหลือและพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้ ให้แกผู่้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ 
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5.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 32  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 33  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 34  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด 
รัฐ โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100 มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ภาษา ICT และด้าน
การมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครนายก ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 มีการเตรียมการใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT โดยวางแผนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในการท าความ
เข้าใจในหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2563 วางแผนการนิเทศก ากับติดตามความเข้าใจของครู และน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตรและน าไปใช้ โดยให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 และใช้หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาแล้วในปีการศึกษา 2565 เป็นการใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT ภายในสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  

นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษา ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาการค านวณ ในการสอนรายวิชา coding มีการส ารวจข้อมูลของครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และ
เมื่อพบปัญหาครูที่จบตรงด้านภาษาจีนไม่เพียงพอน้อย จึงสนับสนุนให้มีการเรียกบรรจุครูภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

ปัญหาอุปสรรค  
1. การด าเนินงานของโครงการขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการสื่อสาร สั่งการ 

ตลอดจนงบประมาณ จากผู้รับผิดชอบระดับสูง 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม  
3. บางวิชาชีพไม่สามารถด าเนินการสอนได้เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีทักษะอาชีพและภาษา และขาด

อุปกรณ์ครุภัณฑ ์
 

5. การปรับสมดุล 
และการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ข้อเสนอแนะ   
1. สนับสนุนให้มีการท า MOU ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระดับ สพฐ. 
2. ควรมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือประสานงานกับผู้รับผิดชอบระดับเขต

พ้ืนที่โดยตรง  
3. ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้กับเขตพ้ืนที่ หรือโรงเรียนในโครงการ เพ่ือเกิดการขับ

เคลื่อนทีเ่ป็นรูปธรรม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน ในด้านต่างๆ ให้กับครูในโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล  
5. ด าเนินการวางแผนการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) โดยน าแนวคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) และพัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบ
คุณภาพให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ทุกแห่ง 

 
5.2 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม)  

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการประสานความร่วมมือกับพ่อ แม่ 

ผู้ปกครอง และองค์กร  และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้ง 6 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในแต่ละวันมีกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ให้เด็กลงมือปฏิบัติกับสื่อ อุปกรณ์ เรียนรู้ผ่านการเล่น ฝึกทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลายและจัด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รูปแบบของการมีส่วนร่วมแต่ละกิจกรรม ซึ่งผลจาก
การประสานความร่วมมือในการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้
ได้รับความเชื่อถือจากชุมชน ผู้ปกครอง สร้างความมั่นใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ผู้บริหาร
และคณะครูได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนเป็นอย่างดี  

ปัญหาอุปสรรค  
ขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ และงบประมาณ ไม่เพียงพอในบางกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมนอกสถานควรค านึงเรื่องความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
2. ควรมีการประสานงานระดับหน่วยงาน สนับสนุนให้โรงเรยนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรต่างๆ 

ด าเนินการอยู่แล้ว  
3. สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่รัฐจัดให้ เช่น สถานที่ท ากิจกรรม 
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ในภาพรวมของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เกี่ยวกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ

เพ่ือการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องการพยายามขับเคลื่อนให้ปัจจัยแห่งความส าเร็จ             
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                      
ทั้ง 5 ประเด็นส าคัญ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่า 

1. จากผลการวิเคราะห์จุดแข็งในพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่  9 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม                          
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และจังหวัด
อ่ืนๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งบางส่วนยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป และพิจารณาด้านของศักยภาพจุดแข็งของพ้ืนที่ 
ซึ่งจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลักของประเทศ แหล่งประมงและปศุสัตว์ รวมถึงแหล่ง
ผลิตสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอยู่ในพ้ืนที่จ านวน
มาก ดังนั้น หากการด าเนินงานทางการศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับศักยภาพ หรือจุดแข็งของพ้ืนที่ โดยการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพ จะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งคนในพ้ืนที่และพัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่ที่อยู่ให้มี
ความมั่งคง  ทั้งการประกอบสัมมาอาชีพ การด ารงวิถีชีวิตของชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในพ้ืนที่ ให้ยั่งยืนต่อไป  

2. แต่ละประเด็นนโยบาย แสดงให้เห็นว่าล้วนมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นบริบทแวดล้อม          
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ ผู้มีส่วนส าคัญยิ่งคือตัว
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ชุมชน หรือแม้แต่      
ตัวผู้เรียนเอง หากแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคล ยึดมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข              
จะบังเกิดผลของการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง มิใช่เพียงภาพเป้าหมายที่ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การ หรือแผนการด าเนินงานทางการศึกษาเท่านั้น เช่น ผู้บริหาร หากใช้ความรู้ความสามารถของตน ประกอบกับ                
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความเพียรในการด าเนินงาน อย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถแล้ว 
การประสานงานกับหน่วยงานหรือ เครือข่ายทางการศึกษาในพ้ืนที่ ย่อมได้รับความร่วมมือ ให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ อย่างแน่นอน บุคลากรครู หากยึดมั่นการด าเนินงาน มีความอดทนทุ่มเทเสียสละ มีความเพียร ในการใช้
สติปัญญาอบรมสั่งสอนศิษย์ อย่างเต็มก าลังความสามารถ ผลของการด าเนินงานย่อมสะท้อนผ่านผลงานซึ่งคือ                
ตัวของลูกศิษย์ หรือผู้เรียน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นผลพลอยได้แก่ตนเองต่อไป 
ผู้เรียนหากเข้าใจ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวเอง สนใจศึกษาเล่าเรียน ย่อมต้องการพัฒนาตนเอง ด ารงชีวิตตนเอง                
ได้อย่างเหมาะสม ไม่สร้างปัญหา หรือสร้างภาระให้แก่สังคม เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยง
กัน และการจะพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ ล้วนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศชาติได้อย่างไร หากผู้บริหารหรือครูผู้ให้ความรู้ และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา ยังขาดซึ่งความรับผิดชอบ 
ขาดความตระหนักในหน้าที่ ขาดคุณธรรม และสุจริตในจิตใจ ในการด าเนินการต่างๆ  

3. ในการด าเนินงานทางการศึกษา ล้วนมีวิธีการหลากหลาย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทันสมัยมากมาย
ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน ปัญหาที่มีอยู่ในบางส่วน บางพ้ืนที่ เช่น ปัญหาความขาดแคลน
งบประมาณที่จะน ามาจัดสรรบุคลากร หรืองบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ นั้น ล้วนมีอยู่ทุกพ้ืนที่ 
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แต่หากมองในมุมของศักยภาพในการบริหารงาน ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ของผู้บริหาร 

สรุปและอภิปรายผล 
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ย่อมจะพิจาณาได้ว่า เหตุใด บางพ้ืนที่จึงได้รับการสนับสนุน หรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เอง ทั้งอาจเกิดจาก
แนวคิดของผู้บริหาร เช่น การขาดวิทยากรทางด้านสาขาอาชีพที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาโดยมีการประสานงาน                  
ภูมิปัญญาในพ้ืนที่ เป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือบางพ้ืนที่ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย         
เช่นคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เหตุใดจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพ้ืนที่    
เช่น การบริจาคจากวัด มอบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น   
ในตัวผู้บริหารหรือหน่วยงานทางการศึกษานั้นๆ ที่หน่วยงานภายนอก หรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน ให้การยอมรับ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของความเป็น ผู้บริหาร อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การยกมาพิจารณา มิใช่เป็นการผลักภาระ
ให้แก่ผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ หากแต่เป็นการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ในเบื้องต้น เพ่ือผลประโยชน์แก่ผู้เรียน 
แก่ประเทศชาติ ซึ่งสุดท้ายแล้วในภาพรวม รัฐบาลย่อมหาทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่างๆ ตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป 

4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะหน่วยงาน  
ที่จัดการศึกษาทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือการวางแผนร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาหลัก               
คือ  เรื่องของงบประมาณส าหรับการด าเนินการพัฒนาการศึกษาที่มีอยู่จ ากัด ทั้งนี้การด าเนินงานในพ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ได้ด าเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ที่ว่า “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์                  
เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา” และพันธกิจที่ส าคัญของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ระบุไว้ว่า พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการ                   
จัดการศึกษาทุกภาคส่วน (ข้อ 6) จะเห็นได้ว่า พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้ให้
ความส าคัญในการด าเนินการพัฒนาการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมเพ่ือความเป็นเอกภาพทางการศึกษาเป็นส าคัญ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงาน คือตัวผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
รวมถึง ศักยภาพในการบริหารของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เองด้วย ซึ่งปัจจัยสนับสนุนการสร้าง
เอกภาพทางการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดให้เกิดขึ้นได้นั้น คือบทบาทของการเป็นกรรมการและเลขานุการ                
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ ตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกเหนือจากศักยภาพของความ
เป็น ผู้บริหารแล้ว การมี “ความรู้ คู่คุณธรรม” ของศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้บริหารหน่วยงาน บุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
ล้วนเป็นส่วนส าคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเช่นกัน อันจะท าให้เกิดการยอมรับและน ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดความส าเร็จได้ในที่สุด 

5. จากการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่าแต่ละพ้ืนที่ มีผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในแต่ละ
นโยบาย น ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และควรมีการต่อยอด ทั้งในด้านการเสริมแรงกระตุ้นเพื่อการขยายผล               
เป็นเครือข่ายสถานศึกษาแม่ไก่สู่ลูกไก่ หรือการส่งเสริมให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือ โมเดลน าร่องสถานศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานศึกษาท่ีสนใจ สามารถใช้เป็นแบบอย่าง น าไปใช้ประโยชน์                  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปในลักษณะปรับประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่
บริบทของตนเอง มิใช่การลอกเลียนแบบ ทั้งนี้ แม้ว่า จะยังไม่พบการต่อยอดนวัตกรรมที่โดดเด่น แต่มีการน ารูปแบบ
หรือแบบอย่างที่ดีมาใช้เป็นแบบอย่างในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดต่างพ้ืนที่ เช่น นวัตกรรม “อ่านออก                 
ต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” ของโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร จังหวัดสระแก้ว 

6. จากผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง แสดงให้เห็นว่าในหนึ่ง
เป้าหมาย สามารถสร้างแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน หลากหลายวิธีการ ตามบริบทของพ้ืนที่และสถานศึกษา ทั้งนี้                       
หากสามารถส่งเสริมให้มีการจัดเวทีสัมมนาเพ่ือการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้               



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                         185 

ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน ในเชิงพ้ืนที่ระหว่างสถานศึกษาต่างๆ โดยอาจแบ่งเป็นประเภท              
ของสถานศึกษา หรือ แบ่งระดับการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็น
การรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ การสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละนโยบาย  แสดงให้เห็น
กระบวนการท างาน จนถึงผลลัพธ์ หรือเป้าหมายได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ จะท าให้เห็นภาพรวมถึงสิ่งที่    
เป็นปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง นอกเหนือจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการเชิงประสิทธิภาพ               
ซึ่ง ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีสัมมนาดังกล่าว จะน าไปสู่การพัฒนา การวางแผนการด าเนินงาน             
ทางการศึกษาของภาครัฐ เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งนี้ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เอง ได้มีนโยบายในการด าเนินงานการจัด Symposium หรือการประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้ด าเนินการจัด Symposium โดยมีการน า แบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) เรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ แบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่อง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ TFE (Teams For Education) ของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัด
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษา             
เชิงคุณภาพ การสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละโครงการที่ได้ด าเนินการดังกล่าวในลักษณะของการบูรณาการ
ร่วมกัน 
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แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รต. 63) 
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ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 179/2563 

เรื่อง  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
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ก าหนดการตรวจราชการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตตรวจราชการที่  9 
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ก าหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ  
ระหว่างวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2563 

พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 
(จังหวัดปราจีนบุรี)  

โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์) และ ศึกษาธิการภาค 9 
-------------------------------------- -------------------------------------- 

วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 

คณะศึกษาธิการภาค 9 ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 

2 กรกฎาคม 2563 

07.30 – 09.30 น. - โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี (สพป. ปราจีนบุรี เขต 1) 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

10.00 – 12.00 น. - โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง (สพม.7) 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

13.00 – 15.00 น. - วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี (สอศ.) 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

15.00 น. เดินทางกลับส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

คณะศึกษาธิการภาค 9 

3 กรกฎาคม 2563 

08.30 – 10.30 น. - โรงเรียนบรรหารวิทยา (สพป. ปราจีนบุรี เขต 2)  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

11.00 - 13.00 น. - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (สช.)  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

13.30 – 15.30 น. - โรงเรียนกบินทร์บุรี (สพม.7)  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

15.30 น.  เดินทางกลับส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

 

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานการตรวจราชการกรณีพิเศษ 
นายสมคิด ศรีปราชญ์   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      สนง.ศธจ.ปราจีนบุรี     โทร. 081-8648451 
นางสาวอัจฉรา  ส าราญเฟื่องสุข ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ      สนง. ศธภ. 9  โทร. 090-9916878 
นางปาจรีย์  โอสถ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     สนง.ศธจ.ปราจีนบุรี  โทร. 089-1761196 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สนง. ศธภ. 9  โทร. 082-9949154 
 

 
 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ก าหนดการลงพื้นที่การตรวจราชการ  
ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 

พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 
(จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว และนครนายก)  

โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์) และ ศึกษาธิการภาค 9 
-------------------------------------- -------------------------------------- 

วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ 

17 สิงหาคม 2563 ออกเดินทางจากส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประสานข้อมูล หารือประเด็นการตรวจราชการ กับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 เข้าที่พักจังหวัดตราด 

จังหวัดตราด 

18 สิงหาคม 2563 

09.00 - 12.00 น. - กศน.อ าเภอเขาสมิง /กศน.ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมิง (กศน.) 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.00 น. - โรงเรียนบ้านดอนสูง อ าเภอเขาสมิง (สพป.) 
16.00 น. เดินทางเข้าที่พักจังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรี 

19 สิงหาคม 2563 

09.00 - 12.00 น. - โรงเรียนบุญสมวิทยา อ าเภอเมืองจันทบุรี (สช.) 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.00 น. - โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล อ าเภอท่าใหม่ (สพม.17) 
16.00 น. เดินทางกลับส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัดสระแก้ว 

20 สิงหาคม 2563   

09.00 - 12.00 น. - โรงเรียนบ้านเขามะกา อ าเภอเมืองสระแก้ว (สพป.เขต 1 ) 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.00 น. - โรงเรียนสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว (สพม.7 ) 
16.00 น. เดินทางกลับส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัดนครนายก 

21 สิงหาคม 2563 

09.00 - 12.00 น. - โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อ าเภอบ้านนา (สช. ) 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.00 น. - วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ (สอศ. ) 
16.00 น. เดินทางกลับส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานการตรวจราชการกรณีพิเศษ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 

นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   สนง.ศธจ.จันทบุรี      โทร. 081-8648451 
นางสุติมา  ค าแฝง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. สระแก้ว   โทร. 097-1895435 
นางรัตนา  เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. ตราด  โทร. 089-5003114 
นางสาวขวัญยืน  มูลศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. นครนายก โทร. 089-6687090 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สนง. ศธภ. 9  โทร. 082-9949154 
 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 



  

 212                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตตรวจราชการที่  9 
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ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดปราจีนบุรี 
สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 

สังกัด : สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 
วันที่ตรวจราชการ  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 214                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดปราจีนบุรี 
สถานศึกษา : โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 

สังกัด : สพม. เขต 7 
วันที่ตรวจราชการ  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 
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ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดปราจีนบุรี 
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

สังกัด : สอศ. 
วันที่ตรวจราชการ  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 216                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดตราด 

สถานศึกษา : กศน.อ าเภอเขาสมิง / กศน.ต าบลทุ่งนนทรี  
สังกัด : กศน. 

วันที่ตรวจราชการ  18  สิงหาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 
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ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดตราด 
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอนสูง 

สังกัด : สพป. ตราด 
วันที่ตรวจราชการ  18  สิงหาคม พ.ศ. 2563  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 218                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดจันทบุรี 

สถานศึกษา : โรงเรียนบุญสมวิทยา 
สังกัด : สช. 

วันที่ตรวจราชการ  19  สิงหาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 
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ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดจันทบุรี 

สถานศึกษา : โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 
สังกัด : สพม. 17 

วันที่ตรวจราชการ  19  สิงหาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 220                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดสระแก้ว 
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านเขามะกา 

สังกัด : สพป. สระแก้ว เขต 1 
วันที่ตรวจราชการ  20  สิงหาคม พ.ศ. 2563  

-------------------- -------------------- 
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ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดสระแก้ว 

สถานศึกษา : โรงเรียนสระแก้ว 
สังกัด : สพม. 7 

วันที่ตรวจราชการ  20  สิงหาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 222                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดนครนายก 
สถานศึกษา : โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 

สังกัด : สช. 
วันที่ตรวจราชการ  21  สิงหาคม พ.ศ. 2563  

-------------------- -------------------- 
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ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดนครนายก 
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 

สังกัด : สอศ. 
วันที่ตรวจราชการ  21  สิงหาคม พ.ศ. 2563  

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



  

 224                           รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 
คณะทํางาน 

 
 

ที่ปรึกษา 
นายมณฑล    ภาคสุวรรณ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายพงษพิศาล   ชินสําราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการภาค 9 
นายโกเมศ    กลั่นสมจิตต นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏบิัติหนาท่ีรองศึกษาธิการภาค 9 
 
 

คณะทํางาน 
นางธนิกา   โรจนไพฑูรยทิพย ผูอํานวยการกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
นางสาวอัจฉรา   สําราญเฟองสุข นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
นางประภาวดี   โกสิยารักษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
นางภัทรานิษฐ   งามวงศนอย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

คณะสนับสนุน/ประสานการตรวจราชการ 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 
 
 

ออกแบบปก/รูปเลม 
นางภัทรานิษฐ   งามวงศนอย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

สรุป วิเคราะหและเขียนรายงานการตรวจราชการ 
นางภัทรานิษฐ   งามวงศนอย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–– 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

โทรศัพท์ : 038-512190,192 ต่อ 18  โทรสาร : 038-512191 
http:// http://www.reo9.obec.in.th 
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