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บทสรุปผูบริหาร 

 

  ปจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปญหาหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาที่อยูในภาวะ วิกฤต 
ที่ตองไดรับการแกไข ดังนี้ (1) ดานโอกาสทางการศึกษา ประชากรกลุมอายุวัยเรียน มีโอกาสเขารับ การศึกษาใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากรัฐมีนโยบายเรียนฟรี 15 ป ตามสิทธิท่ีบัญญัติไวใน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติสงผลใหประชากรในวัยเรียนรวมท้ัง ผูดอยโอกาสและผูมี
ความตองการจำเปนพิเศษมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึนแตจากสถิติพบวาในป 2558 ยังมี ประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่ยังไมไดเขารับการศึกษาอีกประมาณรอยละ 11.7 (2) ดานความ เทาเทียมการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานยังมีความเหลื่อมล้ำท้ังในดานโอกาส และคุณภาพอันเนื่องมาจากถ่ินท่ีอยู อาศัยและฐานะของครอบครัว 
ดังที่สถาบันสงเสริมการสอน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทำการ วิเคราะหแนวโนมการเรียนรูเรื่อง
วิทยาศาสตร การอาน และคณิตศาสตร ของนักเรียนไทยตางพื้นที่ จากผล คะแนน PISA 2015 พบวานักเรียน 
จากพื้นที่ที่มีคะแนนสูงสุด (กรุงเทพฯและปริมณฑล) กับคะแนนต่ำสุด (ภาคอีสานตอนลาง) มีคะแนนหางกัน
มากกวาครึ่งระดับ หรือเทากับการเรียนรูที่ตางกันเกือบหนึ่งป ซึ่งสะทอน ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษา 
(3) ดานประสิทธิภาพการศึกษา การบริหารการศึกษายังเนนการรวม อำนาจในสวนกลาง มากเกินไป ขาดการมี
สวนรวมและการตรวจสอบจากภาคประชาชน ไมมีการเปดเผย ขอมูลตอสาธารณะ รวมทั้งระบบขอมูลและ
สารสนเทศไมทันสมัย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไดกำหนดใหมีการกระจาย อำนาจไปยังสถานศึกษาโดยใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล 
แตที่ผานมาอำนาจยังคงอยูที่ตนสังกัดทั้งในสวนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งขัดกับหลักการปฏิรูปการศึกษา
ของนานาชาติที่เนนการใหอำนาจโรงเรียน รับผิดชอบเรื่องการเรียนการสอน การเงิน และการบริหารงานบุคคล 
เพื่อใหสามารถบริหารอยางอิสระและ คลองตัว นอกจากนี้ยังมีปญหาประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เนื่องจาก
ประเทศไทยมีการลงทุนทาง การศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกป รายจายสวนใหญ อยูในรูปคาจาง เงินเดือนครู และเงินอุดหนุน
รายหัว แตงบประมาณ สำหรับกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครู รวมท้ังการวิจัย
และ พัฒนามีนอย และแมวาประเทศไทยจะมีสัดสวนรายจายดานการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต
ผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษายังคงอยูในระดับต่ำมาอยางตอเนื่อง อีกประการหนึ่งคือ โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิม
มากขึ้นจน เปนสัดสวนถึงรอยละ 51.12 ของโรงเรียนทั้งหมดในป 2559 สภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ 
นักเรียน สวนใหญมีคุณภาพไมนาพอใจ เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรทุกดาน (4) ดานคุณภาพการศึกษาผลการ
พัฒนา ผลการสอบ O-NET ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานชั ้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั ้น มัธยมศึกษาปที ่ 3 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก ตลอด 5 ปที่ผานมา ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก สวนใหญไดคะแนนไมถึง
รอยละ 50 วิชาที่นักเรียนทำคะแนน ไดต่ำที่สุด ทุกระดับชั้นคือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
โดยเฉพาะชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ปการศึกษา 2560 ไดคะแนนวิชา ภาษาอังกฤษ เพียงรอยละ 27.76 และ
คณิตศาสตร ไดเพียงรอยละ 24.88 เทานั้น ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษา (พ.ศ.2554-2558)
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็ปรากฏวามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผาน
การประเมินเพียงรอยละ 77.47 นอกจากนั้น ยังไมผานการ รับรองมาตรฐานอีกเปนจำนวนมาก (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 
 

   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับมอบหมายจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหดำเนิน
โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปการศึกษา 2563 เพื ่อเปนการพัฒนาคุณภาพของผู เรียน 
คุณภาพการจัดการเรียนรูเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรียน 

(ก) 



และเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพใน ศตวรรษทที่ 21 ไดอยางมีคุณภาพ เปนการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและถายทอดองคความรูกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแตละวิชาต่ำกวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรีและ จังหวัดสระแกว มีข้ันตอนการดําเนินงาน จํานวน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ติดตามการขับเคลื ่อนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ของจังหวัดและ
สถานศึกษานำรองในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2) ประชุมทบทวนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ 2562 

และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ 2563 

  3) พิจารณากรอบการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี 

  4) วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับภาค 

  5) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ 

2563 

  6) การจัดงานแลกเปลี่ยนเรยีนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค 

  7) จัดทำเอกสารรายงานเผยแพรผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 

ปงบประมาณ 2563 
 

   ปญหาและอุปสรรค พบเจอปญหาอุปสรรคของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) สงผลใหการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปการศึกษา 2563 อาจลาชาไปใน
บางกิจกรรม บางกิจกรรมตองปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ เชน การประชุมตางๆ การพบปะซึ่งหนา การ
นิเทศสถานศึกษาที่เขารวมโครงการรวมถึงการสงเสริม การใหความรู ณ สถานศึกษาที่เขารวมโครงการทำได
ยากลำบาก ทำใหการดำเนินโครงการตองหยุดชะงักเปนระยะเวลาหลายเดือน ดวยรัฐบาลมีมาตรการปองการการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา ทำใหการกำกับติดตาม ตองอาศัยเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารสมัยใหมเขามาชวยใน
การดำเนินการประชุมแตก็มีขอจำกัดในเรื่องระบบเครือขายอินเตอรเน็ทตองมีความเสถียรและครอบคลุมจึงจะ
ดำเนินการไดสำเร็จ  
 
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 หวังเปนอยางยิ่งวาโครงการ TFE (Teams For Education) จะมี
สวนทำใหสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดสำเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการ และหนวยงานและสถานศึกษาสมารถสรางรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพ้ืนท่ีภายใตบริบทของตนอยางมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 



คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดทำขึ้นเพื่อเปนการสรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะหถึงปญหาซึ่งอันเปน
เหตุปจจัยที่มีผลตอรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชาติ   
(O - NET) ต่ำกวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 และเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
เชื่อมโยงสูการทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหไดตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ  เพื่อนำ
ขอมูลมาใชเปนแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคโครงการท่ี
กำหนด คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนเรียนรู และถายทอดองคความรูเกี ่ยวกับการพัฒนา
นักเรียนของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑรอยละ 
50 เพ่ิมข้ึน 
    

  เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ ไดรวบรวมผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที ่เขารวมโครงการจากทุกจังหวัดในพื ้นท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงในปการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการท้ังสถานศึกษานำรองประจำปการศึกษา 2562 
และสถานศึกษาเครือขายในป 2563 รวมท้ังสิ้น จำนวน 80 โรงเรียน แยกเปนจงัหวัดจันทบุรี จำนวน 22 โรงเรียน 
จังหวัดตราด จำนวน 8 โรงเรียน จังหวัดนครนายก จำนวน 12 โรงเรียน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 โรงเรียน 
และจังหวัดสระแกว จำนวน 28 โรงเรียน เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับนี้จะนำเสนอรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูเฉพาะโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค โดยนำเสนอเปนขั้น เปนตอน โดย
เริ่มตนจากหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตการดำเนินงาน กิจกรรมการดำเนินงาน แนวคิดและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ และผลการดำเนินงาน 
 

 สำนักงานศึกษาธ ิการภาค 9  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ ในฐานะหนวยงาน 
ทางการศึกษา ซึ ่งมีบทบาท ภารกิจสำคัญในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพื ้นท่ี  
เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะท่ี
จำเปนตอการเรียนรู ใหกับผูเรียนเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได
อยางมีคุณภาพ จึงไดดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำ
การรายงานผลการดำเนินโครงการขึ้น เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรูของหนวยงาน
ในพื้นที่ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และเปนศูนยกลาง
สงเสริมการเรียนรูการพัฒนา และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับภาค และระดับจังหวัดเพ่ือนำไปสูการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ียั่งยืนในอนาคต ขอขอบคุณ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สถานศึกษานำรอง สถานศึกษาเครือขายทุกแหงท่ีใหการสนับสนุนและ
ความรวมมือเปนอยางดี ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครง TFE (Teams For Education) ใหสำเร็จลุลวง
และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

กลุมพัฒนาการศึกษา 
      สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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สารบัญตาราง 
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ตารางท่ี 1 จำนวนพ้ืนท่ีรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9     8 

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  9 
ตารางท่ี 3 แสดงความหนาแนนของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 12 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  38 
    ปการศึกษา 2561 กับ ปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง  
  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุร ี
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  39 
 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง   
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  40 
 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง   
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  42 
 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง   
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  43 
 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง   
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 
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สารบัญภาพ 
 
 

     หนา 

 
ภาพท่ี 1  พ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9        7 
ภาพท่ี 2 นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  44 
ภาพท่ี 3 รูปแบบแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู ของสำนำงานศึกษาธิการจังหวัด   46 
  Model ศธจ.จันทบุรี : 4 Teams Together 
ภาพท่ี 4 รูปแบบแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนบางกะจะ    48 
ภาพท่ี 5 รูปแบบแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนบางกะจะ    49 
ภาพท่ี 6 รูปแบบการนิเทศติดตามแบบ TRAT HI MODEL      49 
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ภาพท่ี 10 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ MKAP กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   52 
ภาพท่ี 11 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ VS3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ   53 
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ภาพท่ี 13 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (4T Model)   54 
ภาพท่ี 14 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย 3S Model    57 
ภาพท่ี 15 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย 3S Model    57  
ภาพท่ี 16 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย 3S Model    58 
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ภาพท่ี 19 รูปแบบการนิเทศ ติดตาม  PIRE Model       60 
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ภาพท่ี 21 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย PIDREP Model    62 
ภาพท่ี 22  P – Plan วางแผนคิดงาน        62 
ภาพท่ี 23  I – Innovation ผสานนวัตกรรม       63 
ภาพท่ี 24  D – Do นำสูการสอน         63 
ภาพท่ี 25  R – Reflex ยอนกลับทบทวน        64 
ภาพท่ี 26  E – Evaluation ชวนประเมินผล       64 
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ภาพท่ี 28 รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา SK O-NET 2019 Model   65 
ภาพท่ี 29 รูปแบบแนวทางการบริหารการศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  66 
    ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว   
 
 

 

(ฉ) 



สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

     หนา 

 
ภาพท่ี 30 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา   67 
    ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว   
ภาพท่ี 31 สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ TFE และการสรางเครือขายการนิเทศแบบรวมมือรวมพลัง 67 
ภาพท่ี 32 รูปแบบการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา Subsomboon Model   69 
ภาพท่ี 33 แนวทางการบริหารการศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา   70 
             
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ช) 



สารบัญแผนภูมิ 
 
 

     หนา 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจำนวนพ้ืนท่ีการปกครองในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9    8 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงจำนวนประชากรท่ีมีสัญชาติไทยแยกชาย หญิง      10 
  ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยแยกชาย หญิง      10 
  ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9   
แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  11 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีไมไดสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9       11 
แผนภูมิท่ี  6  แสดงความหนาแนนของประชากรรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9   12 
แผนภูมิท่ี 7 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6     80 
แผนภูมิท่ี 8 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6    80 
แผนภูมิท่ี 9 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6    81 
แผนภูมิท่ี 10 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6    82 
แผนภูมิท่ี 11 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3     84 
แผนภูมิท่ี 12 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    84 
แผนภูมิท่ี 13 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    85 
แผนภูมิท่ี 14 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    86 
แผนภูมิท่ี 15 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6     88 
แผนภูมิท่ี 16 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาสังคมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      88 
แผนภูมิท่ี 17 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      89 
แผนภูมิท่ี 18 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      89
แผนภูมิท่ี 19 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      90
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
   การศึกษามีบทบาทสำคัญในการชวยใหเยาวชนพัฒนาทั้งทางดานปญญา บุคลิกภาพและชวย
ใหเยาวชน มีความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานความเปนเลิศ                
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ 
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ซึ่งจะชวยพัฒนาผูเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค,2547, หนา 1) 
 

   การวัดและประเม ินผลนั ้นเป นการประเมินคุณภาพผู เร ียนตามมาตรฐานการเร ียนรู 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่  3 ชั ้นประถมศึกษาปที ่  6  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนำไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของตนสังกัดระดับตาง ๆ ขอมูลที่ไดจากการประเมินในระดับชั้นที่เขา
ทดสอบขางตนจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความ
รับผิดชอบของหนวยงานที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จำแนกตามสภาพปญหาและความตองการ 
ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุมผูเรียน
ท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธสถานศึกษา กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ มพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการ
ดำเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงผลตอความสำเร็จในการ
เรียน 
 

   การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET เปนงานที่ตองรวมมือกันหลายฝาย เกี่ยวของกับ 
สภาพการณ ความพรอมดานตางๆ ของโรงเรียน ครู ผูปกครอง และผูเรียน โดยขอเสนอแนะแนวทาง เชน  
1. ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระฯ และครู ศึกษาคาสถิติของโรงเรียนวา โรงเรียน
ไดคะแนนตํ่าในวิชาใด สาระอะไร มาตรฐานอะไร ศึกษาสิ่งที่ สทศ. ไดวิเคราะหไวใหซึ่งมีทุกระดับรายละเอียด 
ตั้งแตคะแนนรายบุคคลในทุกรายวิชา คาเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน คาเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด 
และ ระดับชาติ ไปจนถึงการวิเคราะหขอสอบรายขอวานักเรียนทําถูกก่ีเปอรเซ็นต หรือนักเรียนสวนใหญตอบผิด
ในขอไหน ซึ่งจุดนี้ โรงเรียนจะเห็นชัดเจนวาเนื้อหาสวนใดที่นักเรียนของตนทําไดดีหรือทําไดดอยจนนาเปนหวง 
แลวจึงแกไข โดยดูแลใหครูจัดทําแผนการสอนทั้งป และแผนการสอนรายคาบ 2. โรงเรียน ควรใหการสนับสนุน 
ดานตางๆ เชน เงิน ครุภัณฑ พัสดุ เอกสาร แกปญหาในดานสื่ออุปกรณ การเรียนการสอน กระตุนและสนับสนุน
ใหกลุมสาระฯ และครูทําโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET  3. ครู นอกจากตองจัดทํา
แผนการสอนท้ังปและแผนการสอนรายคาบเพ่ือแกไขสิ่งท่ี สทศ. ไดวิเคราะหไว ครูยังตองมีบทบาทในเรื่องตาง ๆ 
ดังนี้ 1) สอนโดยยึดตามหลักสูตร และสอนใหครอบคลุมหลักสูตร 2) เนื่องจากขอสอบของ สทศ. เนนการคิด 
วิเคราะห เพราะสังคมตองการเด็กไทยท่ีคิดวิเคราะหได คร ูจึงควรจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีสงเสริมการคิด 
วิเคราะห (Critical Thinking) ใหผูเรียนสามารถเขาใจ วิเคราะห สถานการณ จําแนกระหวางการใหเหตุผลที่ดี
หรือเหมาะสม และเหตุผลที่ไมดีหรือไมเหมาะสม (Good and Poor Reasoning) สอนรูปแบบกระบวนการ 
แกปญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ซึ่งประกอบดวยขั้นทําความเขาใจ ปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา  
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ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นตรวจสอบผล สอนยุทธวิธีแกปญหาแบบตางๆ เชน การคนหาแบบรูป การสราง
ตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ การแจกแจงกรณีท่ีเปนไปไดท้ังหมด การคาดเดา และตรวจสอบ การทํางาน
แบบยอนกลับ การเขียนสมการ การเปลี่ยนมุมมอง การแบงเปนปญหายอย พัฒนา ความสามารถในการ 
แกปญหาของผูเรียน การสรางองคความรูใหมในการแกปญหา การแกปญหาทางคณิตศาสตร การประยุกตใช
ยุทธวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสม และสะทอนใหเห็นกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร 3) ศึกษาแนวขอสอบ 
O -NET ยอนหลัง ควรทํา Test Blueprint หรือพูดงายๆ คือ ทําโครงสราง ของขอสอบฉบับละเอียด วาเนื้อหา
นี้อยูสวนใดในขอสอบบาง เชน ถามีขอสอบ 100 ขอ ขอ 1-5 เปนสาระตาม มาตรฐานการเรียนรูในหมวดไหน  
มีระดับความยากงายอยางไร โดยควรทําเชนนี้จนครบท้ัง 100 ขอ จะทําใหทราบ ระดับความยากงายในขอสอบ 
วาถูกแบงดวยสัดสวนอยางไร เชน งายมาก 10% คอนขางงาย 15% ปานกลาง 60% ยาก 10% และยากมาก 5% 
สาระใด เรื่องใดที่ออกขอสอบบอย แลวจัดใหนักเรียนไดฝกทําขอสอบที่เหมาะสม และหลากหลายทุกรูปแบบ 
(อทจ.,การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET. http://www.thaischool.in.th.ไมปรากฏปท่ีพิมพ. แหลงท่ีมา : 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/84100734/data/84100734_1_20150120-043701.pdf 
สืบคนเม่ือ 28 กันยายน 2563.) 
 

   การกาวสูศตวรรษที่ 21 เปนการถายทอดเทคโนโลยีหรือการยกระดับทักษะของบุคลากร 
ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไดอยางแทจริงนั้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตคนเขาสูตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
จะตองปรับทักษะตาง ๆ ที่ใสลงไปในหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณที ่เกิดขึ ้นในโลกศตวรรษที่ 21 
การจัดกระบวนการเรียนรู (Pedagogy) ในศตวรรษที่ 21 จะตองออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนใชเปนเครื่องมือ 
ในการสรางองคความรูดวยตนเอง การอำนวยความสะดวกและการเสนอแนะเพื่อการเขาถึงองคความรูผาน 
Technology ทำใหผูเรียนเขาถึงความรูไดรวดเร็วและกวางขวางมากขึ้นโดยลำดับ เราเรียกกระบวนการเรียนรู
แบบนี้วา Active Learning ท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered)  ในศตวรรษท่ี 21 สถานการณโลก
มีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษาจึงตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับภาวะ 
ความเปนจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" ไดถูก
พัฒนาขึ ้น โดยบริษัทแอปเป ล บริษัทไมโครซอฟท บริษัทวอลสด ิสนีย  องคกรว ิชาชีพระดับประเทศ  
และสำนักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอ ๆ วา เครือขาย P21หนวยงานเหลานี้ 
มีความกังวลและเห็นความจำเปนที่เยาวชนจะตองมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตและเขาสูโลกอาชีพ 
ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 จึงพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน  
ซึ่งสามารถสรุปทักษะสำคัญอยางยอ ๆ ที่เยาวชนควรมีคือทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C    
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ศาสตราจารย นายแพทย วิจารณ พานิช (2555: 16-21) ได
กลาวถึงทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 วา สาระวิชามีความสำคัญแตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรูเพ่ือ
มีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเปนการเรียน
จากการคนควาเองของผูเรียน โดยผูสอนจะชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนแตละคน
สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได   สาระวิชาก็มีความสำคัญ แตไมเพียงพอสำหรับการ
เรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปน
การเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคน
สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  
 
 

http://www.thaischool.in.th/_files_school/84100734/data/84100734_1_20150120-043701.pdf%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2028%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202563
http://www.thaischool.in.th/_files_school/84100734/data/84100734_1_20150120-043701.pdf%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2028%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202563


~ 3 ~ 
 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
 
 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1) เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู          
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและท่ีเก่ียวของของจังหวัด/ภาค            

 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการการจัดการเรียนรู  และถายทอดองคความรูเกี ่ยวกับการพัฒนา
นักเรียนของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ำกวาเกณฑ  
คะแนนรอยละ 50 เพ่ิมข้ึน  

 3) เพื่อใหสถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สงผลใหมีรอยละของนักเรยีน
ท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
   สถานศึกษาทุกสังกัดรวมทั้งภาคีเครือขายที่เกี่ยวของที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคัดเลือก 
เพ่ือเขารวมโครงการ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ท้ัง 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว โดยการพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาท่ีมี
นักเรียนท่ีไดคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาต่ำกวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 
เพ่ือใหมีนักเรียนสอบผานเกณฑรอยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
1.4 กลุมเปาหมาย 
  สถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมท้ังภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท้ัง 5 จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

1.5 กิจกรรมดำเนินงาน 
  1.5.1 ติดตามการขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัดและ
สถานศึกษานำรองในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   1) แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย ศธภ. ศธจ. ผอ./ครู ของสถานศึกษานำรองในระดับจังหวัด 
   2) จัดทำเครื่องมือและแผนการติดตามการขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของจังหวัดและสถานศึกษานำรองในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   3) ติดตามการนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ของจังหวัดและ
สถานศึกษานำรองไปใชตามแผนท่ีกำหนด 
     4) สรุปผลติดตามการขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
จังหวัดและสถานศึกษานำรอง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1.5.2 ประชุมทบทวนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ 
2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ 2563 
   1) แต งต ั ้ งคณะกรรมการดำเน ินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  
ระดับภาค ประกอบดวย ศธภ. ศธจ. สถานศึกษานำรอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภาค  
   2 )  ประช ุ มทบทวนการดำ เน ิ นงานโครงการ  TFE (Teams For Education) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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   3) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     4) กำหนดเป าหมายและแนวทางการดำเน ินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.5.3 วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับภาค  
       1) แตงตั้งคณะทำงานวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับภาค  
      2) วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับภาค 
            3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  
ระดับภาค ๓ ปยอนหลัง  (ปการศึกษา 2560, 2561, 2562) 
            4) เปร ียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื ้นฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2561 และ 2562 ของสถานศึกษานำรองท่ีนำรูปแบบ/แนวทางไปใช   
       5) เผยแพรฐานขอมูลการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับภาค 
   1.5 .4  ต ิดตาม ประเม ินผลการดำเน ินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
ปงบประมาณ 2563 

   1) ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
   2) จัดทำเครื ่องมือและแผนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ในพ้ืนท่ีระดับภาค 
   3)  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานระดับจังหวัดในพ้ืนท่ี 

     
ปฏิทินการติดตาม ประเมินผลผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เปนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดำเนินงาน และเพ่ือใหทราบกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยใชวิธีท่ีหลากหลาย เชน การสัมภาษณ สอบถาม ดูรองรอย/
หลักฐาน สังเกต และบันทึกลงในเครื่องมือท่ีกำหนด  

วันท่ี หนวยงาน เวลา หมายเหตุ 

5 สิงหาคม 2563 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 09.00 -11.00 น. 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุร ี 13.00 -15.00 น. 
 

6 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 10.00 - 12.00 น. 
 

7 สิงหาคม 2563 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบรุี 

09.00 - 11.00 น. 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครนายก 

13.00 - 15.00 น. 
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   1.5.5 การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค  
   1) แตงตั้งคณะทำงานการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/ 
แนวทางการพัฒนาฯ  
         2) นำเสนอการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัด 
ในพ้ืนท่ีระดับภาค 
         3) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค 
         4) จ ัดนิทรรศการการขยายผลรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเร ียนรู 
ของสถานศึกษาเครือขายระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค เรียนรูและถอดบทเรยีน
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค  
   - มีการจัดนิทรรศการรวม 2 โครงการ คือ โครงการ TFE และโครงการ Coaching Teams  
   - ให ศธจ. และสถานศึกษาที ่ เข าร วมโครงการทั ้ง 2 โครงการ จัดทำแผนพับ
ประชาสัมพันธรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาฯ (Model) เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามวัตถุประสงคของการจัดงาน 
   - การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจดัการเรียนรูของ

จังหวัดในพ้ืนท่ี กำหนดเวลาการนำเสนอจังหวัดละ 30 นาที  

   - สามารถบูรณาการการนำเสนอระหวางโครงการ TFE (การดำเนินงานของโรงเรียน

นำรอง ป 2562 และรูปแบบ/แนวทางในการพัฒนาของ ศธจ. และโรงเรียนเครือขาย ป 2563) กับโครงการ 

Coaching Teams ไดตามเวลาท่ีกำหนดโดยการบริหารจัดการของแตละจังหวัด 

        5) จัดทำเกียรติบัตรสำหรับผูเขารวมกิจกรรม 
  1.5.6 จัดทำเอกสารรายงานเผยแพรผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ปงบประมาณ 2563 
           1) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ  
พ.ศ.  2563 ระดับภาค 
          2) จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบระดับภาค  
          3) นำเสนอผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
          4) เผยแพรผลการดำเนินงานผานชองทางการประชาสัมพันธ 
1.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.7 งบประมาณ 
    งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง งบรายจายอื่น สำหรับโครงการ TFE (Teams For 
Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 200,000  บาท 
  



~ 6 ~ 
 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

สวนท่ี 2  สภาพท่ัวไป แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
  สภาพทั่วไปและแนวคิดทฤษฎีดำเนินงานโครงการ TFE ( Teams For Education) ประจำป
งบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
ในสวนของการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ไดแยกเปนหัวขอดังนี้ 

1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพใน ศตวรรษทท่ี 21 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา  
4. แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการไทย 
5. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตสูการสอน 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 วิสัยทัศน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

   “สรางเอกภาพเชิงยุทธศาสตร เสริมบทบาทการมีสวนรวม เพ่ือความเสมอภาคและเทาเทียมทาง
    การศึกษา” 
 

 วิสัยทัศนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
   “ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามหลัก      
       ปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เดิม) จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหมีการจัดตั ้งสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 กำหนดใหตั้งอยูเลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ใหโอนบรรดาอำนาจหนาที่เกี่ยวกับขาราชการ กิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธ ิการภาค 3  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กำหนดสถานที ่ต ั ้งของสำนักงานศึกษาธ ิการภาค ลงว ันท่ี  
4 พฤษภาคม 2560 ไปเปนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามประกาศนี้ มีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 
5 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว มี
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลอง
ก ับท ิศทางการพัฒนาประเทศ ท ิศทางการดำเน ินงานตามข อ 3 (1) นโยบายและย ุทธศาสตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ 
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ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 5) ประสาน
การบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการในระดับพื้นที่ของ
หลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย โดยสภาพบริบทของพ้ืนท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สภาพท่ัวไป   
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก             
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดตอ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสระบุรี 
  ทิศใต     ติดตอ ชายฝงอาวไทย 
  ทิศตะวันออก    ติดตอ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันตก    ติดตอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี 

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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จันทบุรี
6,338
27%

ตราด
2,819
12%

นครนายก
2,122
9%

ปราจีนบุรี
4,762
21%

สระแกว
7,195
31%

 
 เขตการปกครอง 
ตารางท่ี 1 จำนวนพ้ืนท่ีรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
ท่ีมา : เว็บไซตสำนักงานจังหวัด 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจำนวนพ้ืนท่ีการปกครองในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

  จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  แสดงใหเห็นวา พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดที่มีพื้นท่ี

เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก  

 

 

 

 

 

จังหวัด พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

อําเภอ ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

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 
ปราจีนบรุี 4,762 7 65 708 1 1 12 56 
สระแกว 7,195 9 59 731 1 3 13 66 

รวม 23,236 37 279 2,839 5 11 85 224 
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การปกครอง 

 เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเปนการปกครองสวนภูมิภาคและ

ทองถิ่น ประกอบดวย 5 จังหวัด 37 อำเภอ 279 ตำบล  2,839 หมูบาน  96 เทศบาล 224 องคการบริหาร

สวนตำบล และ 5 องคการบริหารสวนจังหวัด จำแนกเปนรายจังหวัดดังนี ้

 จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองจันทบุรี 
อำเภอแกงหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอทาใหม อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโปงน้ำรอน อำเภอข
ลุง อำเภอแหลมสิงห  และอำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตำบล 731 หมูบาน 45 เทศบาล 34 องคการบริหารสวน
ตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จังหวัดตราด มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองตราด อำเภอ 
เขาสมิง  อำเภอบอไร อำเภอคลองใหญ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะชาง และอำเภอเกาะกูด มี 38 ตำบล 261 
หมูบาน 14 เทศบาล 29 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 4 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครนายก 
อำเภอองครักษ อำเภอปากพลี และอำเภอบานนา มี 41 ตำบล 408 หมูบาน 6 เทศบาล 39 องคการบริหารสวน
ตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปราจีนบรุี 
อำเภอประจันตะคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอบานสราง อำเภอศรีมโหสถ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี มี 
65 ตำบล 708 หมูบาน 13 เทศบาล 56 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดสระแกว  มีพื้นที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 9 อำเภอ ไดแก อำเภอ  เมืองสระแกว 
อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานครอำเภออรัญประเทศ 
และอำเภอโคกสูง มี 59 ตำบล 731 หมูบาน 16 เทศบาล 66 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

 

 จำนวนประชากร และความหนาแนนของประชากร 
1.1 ประชากร 

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ท่ีมา : www.dopa.go.th/ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

จังหวัด สัญชาติไทย ไมไดสัญชาติไทย รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี 261,679 272,565 534,244 1,806 1,648 3,454 537,698 

ตราด 109,309 111,321 220,630 4,664 4,664 9,328 229,958 

นครนายก 128,307 131,063 259,370 739 642 1,381 260,093 

ปราจีนบรุี 244,661 249,104 493,765 519 396 915 494,680 

สระแกว 281,829 280,648 562,477 1,668 2,158 3,826 566,303 

รวม 1,025,785 1,044,701 2,070,486 9,396 9,508 18,904 2,088,732 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงจำนวนประชากรท่ีมีสัญชาติไทยแยกหญิง ชาย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยแยกหญิง ชาย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9          

 
 
 
 

 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทยในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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จันทบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแกว

ประชากรมีสัญชาติไทยแยก  หญิง ชาย

หญิง ชาย
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จันทบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแกว

ประชากรไมไดสัญชาติไทยแยก  หญิง ชาย

หญิง ชาย
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีไมไดสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที ่ 2 แผนภูมิที ่ 2 แผนภูมิที ่ 3 แผนภูมิที ่ 4  และแผนภูมิที ่ 5 แสดงใหเห็นวา 
ประชากรในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรที่มีสัญชาติไทยเปนชาย 1,025,785 คน  เปนหญิง 
1,044,701 คน รวมจำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 2,070,486 คน เปนประชากรไมไดสัญชาติไทย เปนชาย 
9,396 คน เปนหญิง 9,508 คน รวมประชากรไมไดสัญชาติไทย 18,904 คน ประชากรรวมทั้งสิ ้น 2,088,732 คน
จังหวัดที่มีประชากรเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดตราด 
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1.2 ความหนาแนนของประชากร 

ตารางท่ี 3 แสดงความหนาแนนของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

จังหวัด จำนวนประชากร 
พ้ืนท่ี ความหนาแนน 

(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 

จันทบุรี 537,698 6,338 85 

ตราด 229,958 2,819 82 

นครนายก 260,093 2,122 123 

ปราจีนบรุี 494,680 4,762 104 

สระแกว 566,303 7,195 79 
 

  จากตารางแสดงใหเห็นวาจังหวัดท่ีมีความหนาแนนมากท่ีสุดเรียงลำดับจากมากไปนอยไดแก
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว 
 

แผนภูมิท่ี  6  แสดงความหนาแนนของประชากรรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จำนวนคน/
ตารางกิโลเมตร 

 

 
                
 

 สภาพเศรษฐกิจ กำลังคน และการประกอบอาชีพ 
    ดานเศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจไทยในป 2562 เริ่มมีความทาทายจากความเสี่ยงดานความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และ
การเงินโลกมากข้ึน คาดวาเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑดีตามแรงขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีข้ึนของอุปสงค 
ในประเทศทั้งดานการใชจายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีข้ึน 
ของภาคการทองเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการคาและสายพานการผลิตระหวางประเทศ ซึ่งจะชวย

จันทบุรี
18%

ตราด
17%

นครนายก
26%

ปราจีนบุรี
22%

สระแกว
17%

ความหนาแน่นของประชากร
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ชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันการคาที่ทำใหการ
สงออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2562 ชะลอตัวลงอยางชา ๆ จากป 2561 (สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : 2561) ซึ่งปจจัยที่จะสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในเกณฑดี  
ไดแก 

1. การใชจายภาคครัวเรือนยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดี 
2. การปรับตัวดีข้ึนของการลงทุน ตามแนวโนมการเรงตัวข้ึนของการลงทุนภาครัฐท่ีมีปจจัยสนับสนุนจาก

ความคืบหนาของโครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ ๆ 
3. การเพ่ิมข้ึนของแรงขับเคลื่อนจากภาคการทองเท่ียว 
4. การสงออกยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑท่ีนาพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่อง 
5. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการคา การผลิต และการลงทุนระหวางประเทศ 

 

ขอจำกัดและปจจัยเส่ียงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
1. ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงตอความผันผวนและขยายตัวต่ำกวาการคาดการณ 
2. ความลาชาในการฟนตัวของจำนวนนักทองเท่ียว 
3. การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกท่ีเร็วกวาปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจไทย ยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวในเกณฑดี โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ ้นของ           
อุปสงคในประเทศ ที่คาดวาจะมีความตอเนื่องในป 2562 ทั้งในดานการใชจายภาคครัวเรือนที่ยังมีแนวโนม
ขยายตัวในเกณฑดีตามการปรับตัวดีข้ึนของฐานรายไดและการจางงาน การลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโนมเรงตัวข้ึนตาม
ความคืบหนาของโครงการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการลงทุนภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนตามการ
เพิ่มขึ้นของการใชกำลังการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการคาและการผลิตระหวางประเทศ ในขณะท่ี
การฟนตัวของภาคการทองเท่ียวยังมีความเสี่ยงท่ีจะลาชากวาการคาดการณ และการสงออกมีแนวโนมชะลอตัวลง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก  และมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบเพิ่มเติมจากการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทาง
การคา แมกระนั้นก็ตาม การปรับตัวของทิศทางทาง การคาและการผลิตระหวางประเทศคาดวาจะเริ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ ้นและเปนโอกาสสำคัญในการขับเคลื ่อน การสงออก การผลิต และการลงทุนในสาขาที่ไดรับ
ประโยชนจากมาตรการกีดกันทางการคา เพื่อชดเชยผลกระทบจาก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ภายใตแนวโนมดังกลาว การบริหาร เศรษฐกิจมหภาคในชวงท่ีเหลือของป 
2561 และในป 2562 จึงควรใหความสำคัญกับประเด็นดังนี้ 

1) การสนับสนุนการขยายตัวของภาคการทองเที่ยว ประกอบดวย (1) การสนับสนุนการฟนตัว
ของจำนวน นักทองเท่ียวจากตลาดจีนใหสามารถกลับเขาสูภาวะปกติภายในไตรมาสแรกของป 2562 (2) การให 
ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของนักทองเท่ียวท้ังในดานชีวิตและทรัพยสินอยางตอเนื่อง ควบคู ไปกับ
การฟนฟูภาพลักษณดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักทองเที่ยว ตางชาติ (3) 
การสงเสริมการขายในตลาดนักทองเที่ยวระยะไกลและกลุมนักทองเที่ยวรายไดสูงในภูมิภาค (4) การอำนวย
ความสะดวกนักทองเที่ยวและการลดความแออัดของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวสำคัญ ๆ (5) การกระจาย
รายไดจากการทองเที่ยวลงสูเมืองรองและชุมชน และ (6) การสรางความเชื่อมโยงการทองเที่ยวของไทยกับ
ประเทศท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสำคัญ ๆ ในภูมิภาค 

2) การขับเคลื ่อนการสงออกใหสามารถขยายตัวไดตามเปาหมาย โดยใหความสำคัญกับ               
(1) การใชโอกาสจาก มาตรการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะการขยายการสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯและจีน   
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ในกลุมสินคาท่ีสหรัฐฯและจีนปรับข้ึนภาษีนำเขาระหวางกัน ควบคูไปกับการสนับสนุนใหผูประกอบการท่ีมี ฐาน
การผลิต ทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคาเพิ่มการใชกำลังการ
ผลิตในประเทศไทย (2) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินคานำเขาที่สำคัญ ๆ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ 
ปรับเพ่ิมภาษีนำเขาในสหรัฐฯ และจีน ซ่ึงอาจเปลี่ยนทิศทางเขามายังประเทศไทยมากข้ึน (3) การปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการคาโลก รวมทั้งขอกำหนดและแนวทางการปฏิบัติในประเทศคูคาและเงื่อนไขที่สำคัญ ๆ ในสหรัฐฯที่มี
ความเก่ียวพันกับการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป (GSP) ใหแกประเทศไทยและ (4) การใหความ
ชวยเหลือผูผลิตและผูสงออกท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน   ทางการคาท้ังทางตรงและทางออม 

3) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (1) การขับเคลื่อนการสงออก            
ใหสามารถขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มอัตราการใชกำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (2) การสนับสนุน           
ใหผู ประกอบการที ่มีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน           
ทางการคาเพ่ิมการใชกำลังการผลิตในประเทศไทยมากข้ึน (3) การอำนวยความสะดวกและการชักจูงนักลงทุนใน
ประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคา และอยูในชวงของการตัดสินใจยายฐานการผลิตใหเขา
มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยใหความสำคัญกับการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนดานการลงทุน ความ
พรอมและขีดความสามารถในการแขงขันของโครงสรางพื ้นฐานดานการคมนาคมขนสง ความพรอมและ 
ศักยภาพดานพ้ืนท่ีรองรับการลงทุนโดยเฉพาะการพัฒนาและความคืบหนาของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง ทะเล
ภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (4) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐทั้ง ดานการลงทุน
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และ (5) การสรางความม่ันใจ ใหกับนักลงทุน
เก่ียวกับความตอเนื่องของโครงการลงทุน รวมท้ังมาตรการและนโยบายท่ีสำคัญ ๆ ในชวงหลังการเปลี่ยนผานเขา
สูการเลือกตั้ง 

4) การดูแลเกษตรกรและผูมีรายไดนอยและการสรางความเขมแข็งใหกับวิสาหกิจขนาดกลาง            
ขนาดยอมและเศรษฐกิจฐานราก โดย 1) ดานการผลิตภาคเกษตรและรายไดเกษตรกร ใหความสำคัญกับการ
ดูแลปญหาราคาสินคาบางรายการที่ยังมีขอจำกัดในการฟนตัว โดยเฉพาะราคายางพาราซึ่งการฟนตัวยังมี
ขอจำกัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในประเทศสำคัญ ๆ ซึ่งสงผล
กระทบตออุปสงครถยนตในตลาดโลก รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการคาที่ครอบคลุมสินคากลุมยานยนตและ
ผลิตภัณฑยาง และการฟนตัวของราคาปาลมน้ำมันที่ยังมีขอจำกัดจากสต็อกที่ยังอยูในเกณฑสูง รวมทั้งแนวโนม
การปรับลดสัดสวนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ำมันปาลมในสหภาพยุโรป และผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการคาที่ทำใหราคาถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวลดลง และการขับเคลื่อนโครงการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  ควบคูไปกับการเพิ่มสวนแบงรายไดจากการจำหนายผลผลิตใหแกเกษตรกร 
2) ดานการดูแลผูมีรายไดนอยเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs โดยให ความสำคัญกับการดำเนินการตามโครงการ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ และการดูแลใหมาตรการสินเชื่อท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลดภาระการชำระหนี้และขอจำกัดใน
การเขาถึงแหลงเงินทุนของเกษตรกรผูมีรายไดนอย วิสาหกิจชุมชน และ SMEs มีวงเงินที่เพียงพอและตอเนื่อง 
โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรท่ีราคาผลผลิตยังมี ขอจำกัดในการฟนตัว และกลุมผูมีรายไดนอยท่ีมีความเปราะบางตอ
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ราคาสินคา และอัตราดอกเบี้ย 3) ดานการใหความชวยเหลือและพัฒนา SMEs ท่ี
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี พฤติกรรมผู บริโภค โครงสราง
ประชากร และความผันผวนของคาเงินตองใหความสำคัญกับการสงเสริมให SMEs ใชสิทธิประโยชนจาก
มาตรการสินเชื่อ มาตรการปองกันความเสี่ยงจากคาเงิน และมาตรการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของภาครัฐ 
การปรับปรุงการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดของ SMEs ไปสูการใชเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น รวมท้ัง
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของตลาด และการสรางความเชื่อมโยง SMEs 
กับ ธุรกิจและการผลิตขนาดใหญ  

5) การขับเคลื ่อนการลงทุนภาครัฐใหสามารถขยายตัวไดตามเปาหมายอยางตอเนื ่อง 
ประกอบดวย (1) การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนประจำปงบประมาณ 2562 ไมต่ำกวารอยละ 75.0 โดย
ในไตรมาสแรกของปงบประมาณไมต่ำกวารอยละ 17.0 และการเบิกจายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในป 2562 ไมต่ำ
กวารอยละ 80.0 (2) การเบิกจายจากงบอื่น ๆ เชน งบเหลื่อมป ไมต่ำกวารอยละ 75.0 และเงินนอกงบประมาณท่ี
เหลืออยู อีก 8,031.6 ลานบาท (3) การขับเคลื ่อนโครงการลงทุนดานโครงสรางพื ้นฐาน ขนาดใหญภายใต
แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง และภายใตแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให
สามารถเขาสูขั้นตอนของการกอสราง (4) การสงเสริมใหนักลงทุนเขาไปลงทุน ในพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง  (5) การจัดทำแผนและการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงโลจิสติกสและการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีระดับภาคและจังหวัดสำคัญ ๆ  เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนการขยายตัว
และการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

6) การเตรียมความพรอมดานกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน ใหเพียงพอตอการขยายตัว              
ของภาคการผลิตและการลงทุน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีการใชกำลังการผลิตเพิ่มขึ ้น รวมทั้งกลุม
อุตสาหกรรมที ่มีโอกาสในการขยายตัวจากการยายฐานการผลิตระหวางประเทศ และอุตสาหกรรมสำคัญ              
ท่ีเปนเปาหมายของการพัฒนาประเทศ 

แมวาการจางงานจะขยายตัว อัตราสวนการวางงานลดลง ท่ีมีปจจัยสนับสนุนมาจาก (1) สภาพอากาศท่ี
เอื ้ออำนวยตอการเพาะปลูกในภาคเกษตร ทำใหมีความตองการแรงงานเพิ ่มขึ ้น (2) ความตองการสินคา 
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพ่ือการสงออก ทำใหมีการจางงานภาคการผลิตเพ่ิมข้ึน (3) การทองเท่ียวท่ียังขยายตัวได
ดี และการขยายตัวของการคาปลีกและคาสง ทั้งรูปแบบปกติและการคาออนไลน สงผลใหมีความตองการ
แรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นสะทอนหนี้สินครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน
ตอเนื่อง  
  อยางไรก็ตามการขาดแคลนแรงงานยังเปนปญหาทั้งแรงงานไรทักษะและกึ่งทักษะ จากสัดสวนผูสมัคร
งานตอตำแหนงงานวางคิดเปนรอยละ 36.48 ในสิ้นป 2561หรือมีผูสมัครงานประมาณ 36 คนจากตำแหนงงาน
วาง 100 ตำแหนง เพิ่มขึ้นจากปกอน แตสัดสวนยังคงอยูในระดับต่ำ ซึ่งสะทอนปญหาการขาดแคลนแรงงาน
อยางตอเนื ่อง และเมื ่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา มีความตองการแรงงานที ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและต่ำกวา และระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา โดยผูสมัครงานตอตำแหนงงานวางของแรงงานท่ีจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกวา ณ สิ้นป 2561 คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 24.3 และระดับ ปวช.–
ปวส./อนุปริญญามีสัดสวนรอยละ 15.9 ขณะที่ระดับมัธยมศึกษา และปริญญาตรีและสูงกวา มีสัดสวนผูสมัคร
งานตอตำแหนงงานวางท่ีรอยละ 53.1 และ 81.9 ตามลำดับ 
ภาพรวมของเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีในเขตสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

เศรษฐกิจยังคงอยูในระดับที่ดีและยังสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง แตสัญญาณของการชะลอตัวลง
ของภาวะเศรษฐกิจธุรกิจในชวงครึ่งหลังของปนั้นยังคงมีใหเห็น  สิ่งท่ีภาคธุรกิจภาคตะวันออกมีความกังวลความ
ไมแนนอนและความผันผวนของคาเงินบาท เปนปจจัยสำคัญตอภาคธุรกิจที่มีการสงออกโครงการรับจำนำขาว เปน
โครงการที่สงผลกระทบตอแรงงานในภาคอยางมาก เนื่องจากแรงงานสวนใหญกลับเขาไปทำงานในภาคเกษตร
เปนจำนวนมาก จนเปนเหตุใหขาดแคลนแรงงานแรงงานมีการเลือกงานมากขึ้น จากนโยบายคาจางขั้นต่ำ 300 
บาท ทำใหขาดแคลนแรงงานแรงงานที่เขาสูภาคธุรกิจจะขาดทักษะฝมือ ทำใหธุรกิจตองมีภาระในการพัฒนา
ปญหาเรื่องของผังเมืองที่ดำเนินการโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเปนปญหา และอุปสรรคตอภาคธุรกิจในพื้นท่ี
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ในชวงกลางปนี้ ถือเปนชวงที่ภาคธุรกิจหลายภาคสวนที่จะตองมีการจายเงินภาษีกลางป ซึ่งจะทำใหสภาพคลอง
ลดลงไดเรื่องของระบบ Logistics ท่ีรัฐบาลตองเรงดำเนินการ  ใหครอบคลุม  

 ถึงแมวาในพ้ืนท่ีจะมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสำคัญ เชน ในจังหวัดนครนายก ซ่ึงมุงพัฒนา  แหลง
ทองเท่ียว โดยนับวาเศรษฐกิจของจังหวัดมาจากแหลงทองเท่ียวเปนสำคัญ และชายฝงทะเล ท่ีสวยงาม ในจังหวัด
จันทบุรี ตราด ซึ่งมีสวนสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่เปนอยางมาก หรือจะเปนแหลงการคาชายแดนจังหวัด
สระแกว แตทุกจังหวัดมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป ซึ่งเปนอัตลักษณของแตละทองถิ่นที่แตละจังหวัดตองดึง
ศักยภาพและขอไดเปรียบมาพัฒนาจังหวัดของตนเอง  
 

การคาชายแดน  
   1) ภาคตะวันออกเปนภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางดานการคาชายแดนกับ ประเทศกัมพูชา      
โดยภาคตะวันออกมีพื ้นที่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางฝงตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่เปนแหลงการคา ชายแดน 
ที่สำคัญคือ จังหวัดสระแกว ตราด และจันทบุรี ป 2559 ภาคตะวันออกมีมูลคาการคาชายแดนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 116,331.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.5 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 79,892.89 ลานบาท  ในป 
2555 โดยเปนมูลคาการนาเขา 18,209.71 ลานบาท และสงออก 98,121.94 ลานบาท นอกจากนี้ แผนพัฒนา
ภาคตะวันออก ยังมีการคาผานแดนไปยังประเทศเวียดนาม โดยในป 2558 ภาคตะวันออกมีมูลคาการคาผาน
แดน 1,315.51 ลานบาท  

   2) ภาคตะวันออกเปนภาคที่ไดดุลการคากับประเทศเพื่อนบานมาโดยตลอด โดยสินคาสงออก ไปยัง
กัมพูชาที่สำคัญ ไดแก เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายใน
แบบลูกสูบฯ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบอื่นๆ สวนสินคานาเขาจาก
กัมพูชาที่สำคัญ ไดแก ผักและของปรุงแตงจากผัก ลวดและสายเคเบิลที่หุมฉนวน อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ
เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณติดตั้ง 
 

ดานการประกอบอาชีพของประชากรในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
พื้นที่สวนใหญในภาคกลางเปนทีร่าบลุมและเปนแหลงผลิตเกษตรที่สำคัญของประเทศ  คนในพื้นที่เดิม

จึงมีพื ้นฐานมาจากสังคมภาคเกษตรเปนสวนใหญ  แตเมื ่อพื ้นที ่ปรับเปลี่ยนไปสูภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
นอกจากคนในพื้นที่จะปรับเปลี่ยนไปเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดวยแลว ยังมีแรงงานที่ยายถิ่นเขามาใน
แหลงอุตสาหกรรมดวย  เชน ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จึงทำใหมีการขยายตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน  อพาร
ทเมนท บานเชา หอพัก รวมไปถึงหางสรรพสินคาเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่การขยายตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมของหลายพ้ืนท่ี นอกจากดึงดูดแรงงานทางตรงในภาคอุตสาหกรรมเขามาในพ้ืนท่ีแลว ยังทำให
เกิดธุรกิจการคาและบริการที่ตอเนื่องอีกมากมายดวย เชน ธุรกิจซอมบำรุงรับเหมากอสราง ติดตั้งอุปกรณ
เครื่องจักร ธุรกิจรับสงคนงาน รักษาความปลอดภัย  ตัวแทนจำหนายตางๆ ฯลฯ ซึ่งทำใหมีเจาของธุรกิจและ
แรงงานเขามาอีกมากดวย และทำใหโครงสรางทางสังคมของพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนไปตามโครงสรางประชากรท้ังท่ีเขา
ไปตั้งภูมิลำเนา และท่ีเปนประชากรแฝงในพ้ืนท่ี 

 
 สถานการณและแนวโนมดานการศึกษา 
 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาแทรกซึมในทุกภาคสวน การจัดการศึกษาจึงตอง
ปรับบทบาทใหม เพื่อรองรับความเปนพลวัตน และเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานการศึกษาจะเดินไปในทิศทาง
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เดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงใหความสำคัญกับความเปนเอกภาพในการบริหารงานและจัดการศึกษา 
โดยคำนึงถึงความตองการของผูรับบริการ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเปนสำคัญ   

หนวยงานทางการศึกษา ใหความสำคัญกับการบูรณาการรวมกันทั้งขอมูลสารสนเทศและทรัพยากร
ดานการศึกษา สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม ใหเขามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา  รวมขับเคลื่อนและกำกับติดตามผลการจัดการศึกษาในระดับภาคอยางเห็นไดชัดเจน จากการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค  (ภาคตะวันออก) ซึ่งประกอบดวยหัวสวน
ราชการทุกภาคสวน เชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารนโยบายเพื่อใหทุกหนวยงานเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของ
ความแตกตางของพ้ืนท่ีแตละจังหวัด โดยสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในภาพรวมของประเทศจากสถานการณการขาดแคลนแรงงานนับเปนหนึ ่งในปจจัยสำคัญของ                
การขับเคลื่อนธุรกิจ  การขาดแคลนแรงงานผูมีความสามารถในปจจุบันถือเปนอีกหนึ่งปญหาใหญในหลาย
ประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากพูดถึงสถานการณตลาดแรงงานใน
ปจจุบัน  ปญหาการขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะท่ีมีทักษะตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมหรือมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  นับเปนกลุมแรงงานสำคัญที่จะขับเคลื ่อนขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  จากผลสำรวจและสถิติของแมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทย ไดชี้ถึงตลาดแรงงานที่มีทักษะตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม  จากภาพรวมประเทศไทยในชวงตลอด  5  ปรวมถึงปนี้  ประเทศไทยเปนประเทศที่กำลัง
พัฒนาและอยูในยุคเปลี่ยนผานสูดิจิตัลอยูในภาวะความตองการแรงงานที่สอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกซึ่งมี  6 สายงานสำคัญ ไดแก  สายงานดานการขาย ดาน 
ไอที ดานวิศวกรรม งานธุรการ งานดานบัญชีสายงานการผลิต  

แนวโนมการจัดการศึกษามีอัตราสวนระหวางผูเรียนสายอาชีพ ตอผูเรียนสายสามัญมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น จากปจจัยดานเศรษฐกิจ และนโยบายการสงเสริมการคาการลงทุนในภูมิภาค การเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกับการทำ MOU รวมกัน ระหวางสถาบันการศึกษาตาม
แนวความคิดของการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีเปาหมายในอาชีพ และ ความรวมมือ
ระหวางผูประกอบการกับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนในเขาทำงานในสถานประกอบการจริง และ
การฝกประสบการณในชวงการเรยีนในสถานประกอบการ 
   
 สถานการณและแนวโนมดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 
  ดานสังคม 

 สังคมไทยกำลังกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ การใชจายงบประมาณดานสวัสดิการมีแนวโนมสูงข้ึน
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน กลาวคือความเหลื่อมล้ำทางรายไดลดลง สินทรัพย ทางการเงิน
และการถือครองที่ดินกระจุกตัวอยูในกลุมคนจำนวนนอย ผูที่มีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได การ
เขาถึงโอกาสทางการศึกษายังคงมีความเหลื่อมล้ำทั้งมิติและพื้นที่และรายได ทรัพยากรทางการแพทยมีความ
แตกตางระหวางกรุงเทพฯและภูมิภาค การเขาถึงคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตยังคงมีความเหลื่อมล้ำสูง สาเหตุ
ความเหลื่อมล้ำเกิดจาก โครงสรางทางเศรษฐกิจที่ยังคงเอื้อประโยชนใหกับ เจาของทุนมากกวาแรงงาน การ
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กระจายตัวของทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพกอใหเกิดความเหลื ่อมล้ำในการเขาถึงบริการพื้นฐานของรัฐ 
โครงสรางทางภาษีไมสนับสนุนการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนตน 

 ดานของความมั่นคงปลอดภัย คดีอาญารวมมีการรับแจงเพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 โดยคดียาเสพติด เพิ่มข้ึน 
รอยละ 27.3 การรับแจงการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 การรับเรื่องรองเรียนสินคาและ
บริการลดลงรอยละ 14.9 จากป 2560 การเกิดนักสูบและนักดื่มหนาใหม โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนและ
กลุมผูหญิง  อันตรายของบุหรี่ไฟฟาและควันบุหรี่มือสองซึ่งสงผลกระทบทั้งตอตัวผูสูบเองและคนรอบขาง การ
เจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังลดลงแตยังตองเฝาระวังโรคไขหวัดใหญที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องปญหามลพิษจากฝุนละอองมี
ผลตอสุขภาพจากการเขาสูปอดโดยตรง เปนศูนยกลางใหสารพิษตางๆ เขาไปในรางกาย เชน สารกอมะเร็ง สาร
โลหะหนัก ฯลฯ ในป 2556 WHO ไดกำหนดให PM 2.5 อยูในกลุมของสารกอมะเร็งและเปนสาเหตุให 1 ใน 8 
ของประชากรโลกเสียชีวิตกอนวัยอันควร ทุกคนตองรวมกับรัฐบาลในการแกไขปญหา ตระหนักรู ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและมีจิตสำนึกในการลดการสรางปริมาณฝุน จึงจะสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 
 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 จากสถานการณปจจุบัน วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นกับภาวการณเปลี่ยนแปลง ของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
บางครั้งทำใหเราไดทราบถึงสถานการณท่ีเลวราย ซ่ึงกำลังคืบคลานเขามาใกลตัวเรามากข้ึน ซ่ึงแตเดิมความสนใจ
ตอสถานการณ ปญหาสิ่งแวดลอมสำหรับประชาชนทุกคนทั่วทั้งโลกอาจดูเหมือนนอยมากแต เมื่อเกิดปญหาภัย
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในยุคปจจุบัน ทำใหเราไดเผชิญกับ สถานการณตอปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาวถาจะใหเห็นจริง
ตัวอยางเชน ปญหา โลกรอนขึ้น (Global warming) ปญหาภัยจากความหนาวเย็น และภัยจากพายุ ที่รุนแรง
มากข้ึน (เสรี : 2557)  

ปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง จากสภาพที่เคยสามารถนำมาใชเปน
ประโยชนไดสำหรับการดำรงอยูของมนุษยได และปญหาท่ีเกิดข้ึนจาการใชทรัพยากรของมนุษยอยางไมประหยัด
และขาดความรับผิดชอบ กอใหเกิดปญหามลพิษและปญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนภาวการณท่ี กระทบกระเทือนตอคนจำนวน
มาก  ซึ่งภาวการณดังกลาวไมเปนที่พึงปรารถนา และควรมีการกระทำบางอยางเพื่อแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 
ตัวอยางเชน   1) ปญหาน้ำเนาเสีย 2) ปญหามลพิษทางอากาศ 3) ปญหามลพิษทางเสียง 4) ปญหาขยะมูลฝอย 
และอ่ืน ๆ  

ดังนั้น ความหมายและเนื้อหาโครงสรางของสิ่งแวดลอม ที่ไดกลาวมา ทำใหทราบถึงสถานการณของ
ปญหาสิ่งแวดลอม ในระดับของความสำคัญตอ การดำรงอยูของมนุษยทุกคน สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ยอมสงผลตอมนุษยทุกคน ถึงแมความหางไกลที่ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ในแตละทองถิ่นอาจมี
ความแตกตางกันในดานของระยะทางและที ่มาของปญหาสิ ่งแวดลอมที ่เกิดขึ ้นในแตละทองถิ่นนั้น ๆ แต
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น ยอมเกิดข้ึนไดในทุกท่ีของประเทศ หรือแมแตสถานการณภัยจากแผนดินไหวน้ำทวมและ
หรือภัยจากความหนาวเย็นที่เกิดขึ้น ทำใหเกิดความสูญเสียของประชากรของประเทศนั้น ๆ การที่จะดำรงอยู
ของสิ่งแวดลอมนั้น จำตองใหมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนดวย  

สำหรับประเทศไทยการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตองวางโครงสรางพื้นฐานเปนจำนวน
มากเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง มลพิษจากทอเสียรถยนต และการกอสรางโครงการตางๆ ดังนั้นความ
เจริญเติบโตดังกลาวจึงควบคูไปกับการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง หากมีการใชอยางไมจำกัดจึงกอใหเกิดความ
ขาดแคลน และหากไมมีการสรางทดแทนก็จะหมดไปในที่สุด เชน ทรัพยากรปาไม น้ำ และพลังงานธรรมชาติ 
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ถึงแมวาจะมีความพยายามท่ีจะพัฒนาพลังงานทดแทนแตยังขาดการพัฒนาท่ีตอเนื่องทำใหไมสามารถนำมาใชได
อยางแพรหลาย เชน การผลิตพลังงานทดแทนจากพืช ปาลม ละหุง และสบูดำเปนตน  

สำหรับปญหาท่ีไทยเผชิญท่ีเปนประเด็นเรงดวนคือ ปญหามลพิษทางอากาศ ฝุนละอองในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึง
มีคาเกินมาตรฐานกอใหเกิดความเสี่ยงในโรครายแรง อาทิเชน การกอเกิดมะเร็ง ปญหาระบบทางเดินหายใจ ทำ
ใหสถานศึกษาหลายแหงตองปดทำการสอนเปนระยะเวลานาน จนกวาอากาศจะกลับเขาสูปกติทำใหสงผล
กระทบตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการแกไขปญหาตองรวมกันทั้งทางภาครัฐและเอกชนในระยะเรงดวน
เฉพาะหนา เปนบทบาทของผูวาราชการจังหวัดในการสั่งการ ประสานงาน เพื่อแกไขปญหาอยางเรงดวน และ
การใหความรวมมือจากภาครัฐเอกชน และประชาชนทุกฝาย 

ประเทศไทยไดนำแนวคิดเรื่องของการพัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนกระแสหลักในการพัฒนาประเทศ ในป
พ.ศ.2535 หลังจากที่มีการเขารวมการประชุม สหประชาชาติวาดวนเรื่อง“สิ่งแวดลอมและการพัฒนา” (The 
United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) ณ กรุง ริโอ เดอ จา เนโร 
ประเทศบราซิล ซึ ่งไดม ีการรับรองแผนปฏิบัต ิการ 21 หรือ “Agenda 21” ซึ ่งเปนหนึ ่งในการประชุม
ประกอบดวย ปฏิญญาริโอ วาดวย “สิ่งแวดลอมและการพัฒนา” แถลงการณเกี่ยวกับหลักการทางดานปาไม
แผนปฏิบัติการ 21 อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตอมาในการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2545  (World Summit on 
Sustainable Development) ณ กรงุ โจฮันเนสเบอรก ไดมีการเรียกรองใหนานาประเทศ ดำเนินการจัดทำและ
ปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของประเทศ ภายในป พ.ศ.2548 172 Integrated Social 
Science Journal โดยประเทศไทยเองไดใหสัตยาบันรับรองแผนปฏิบัติการ 21  ในการประชุม สุดยอดของโลก 
พ.ศ. 2535 (RIO Earth Summit) และใน พ.ศ. 2545 ยังไดใหการรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบอรก ซ่ึงมีพันธกรณี
ท่ีประเทศสมาชิก ตองดำเนินการคือ การจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ียั่งยืน 
 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพใน ศตวรรษทท่ี 21 
  หากกลาวถึงศตวรรษที่ 21 ถือเปนชวงเวลาที่ทาทายความสามารถของครู เพราะเปนยุค 
ที่ตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การรับรูขาวสาร สามารถกระทำไดเพียงปลายนิ้ว
สัมผัส ครูจำเปนตองปรับแนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนรักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิด และทักษะทางดานไอที อยางถูกตองและเหมาะสม 
  การจัดการเรียนรูแบบ “พลิกกลับ” (The Flipped Classroom) คือ วิธีการเรียนแนวใหม  
ที่พลิกจากการเรียนในตำราการเรียนการสอนแบบเดิม คือ เริ่มจากครูผูสอน สอนในหองเรียนแลวใหนักเรียน
กลับไปทำการบานสง เปลี่ยนเปน ใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเองผาน “เทคโนโลยี” ท่ีครูจัดหาใหกอนเขา
ชั ้นเรียน และมาทำกิจกรรม โดยมีครูคอยแนะนำในชั ้นเรียนแทน จะเนนใหผู เร ียนไดเห็นและปฏิบัติ 
จากประสบการณจริง ทำใหมีการจดจำ เกิดทักษะการเรียนรูไดดีกวา 
  เก ิดคำถามอีกว า “การจ ัดการเร ียนการสอนแบบพลิกกล ับนั ้น เหมาะกับส ังคมไทย
หรือไม” คำตอบคือ เปนไปได หากเกิดจากความรวมมือของทุกฝาย ทั้งภาครัฐ ในการสนับสนุนอุปกรณ 
การเรียนรูที่ทันสมัย ความรวมมือจากครูผูสอน ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยอมรับเทคโนโลยีใหม ยอมเรียนรู 
สิ่งใหมๆ การเรียนรูแบบพลิกกลับนั้น ตองใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 1. ทักษะพื้นฐาน (Core Skills) ไดแก สื่อสารสองภาษา การดำเนินงาน การแกปญหา 
การใช ICT และการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
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2. ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน (Personal Learning & Development Skills) ไดแก 
เห็นคุณคาและเชื ่อมั ่นในตนเอง ตระหนักรู ในตนและรู จักตนเอง มีทัศนะเชิงบวกตอการเรียนรู  จัดการ 
หรือควบคุมตนเองได และคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
 3. ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคมโลก (Citizenship Skills) ไดแก มีสวน
รวมกับกิจกรรมชุมชนหรือสังคม เคารพความหลากหลาย มีบทบาทหรือมีสวนรวมในการสรางใหเกิดความเทา
เทียม ความยุติธรรมในสังคม ศึกษาหรือเห็นปญหาในสังคม และลงมือทำเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลง เขาใจ 
วาสิทธิมาพรอมความรับผิดชอบและปฏิบัติตามนั้น และมีขันติตอความหลากหลายไมเลือกปฏิบัต ิ
 4. ทักษะการทำงาน (Employability Skills) ไดแก วางแผนงานหรือกิจกรรมได มีทักษะ
การจัดการตนเองและผูอื่น ตรงเวลา มีวินัย ทำงานดวยตนเองได จัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานได 
ตามเวลา สามารถทำงานรวมกับคนอ่ืนได ตั้งใจเตรียมการลวงหนาและยืดหยุน และมีจริยธรรมในการทำงาน 
  ในศตวรรษที่ 20 ทักษะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน คือ ทักษะพื้นฐาน แตเมื ่อจะกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ผูเรียนจะตองมีทักษะดานตาง ๆ ดังกลาวเพ่ิมข้ึน ทักษะท่ีเกิดข้ึนลวนแตเปนทักษะท่ีสามารถ
ทำไดในชีวิตประจำวัน และเปนหนาที ่ของครูผู สอนที่จะจัดกระบวนการเรียนรู ใหผู เรียนเกิดทักษะนั ้น ๆ  
อยางมีประสิทธ ิภาพกระบวนการจ ัดการเร ียนรู แนวใหมสไตลศตวรรษที ่ 21 นั ้นโรงเร ียนขนาดใหญ  
หลายโรงเรียนไดเพิ่มรายวิชาที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะได โดยใชชื่อวิชา 
วาการคนควาอิสระ หรือ Independent Study หรือเปนที่รูจักกันวาวิชา IS ซึ่งเปนหลักสูตรรายวิชาที่มีสาระ
การเรียนรูที่สถานศึกษาสรางขึ้นใหผูเรียนไดเลือกเรียนวิชาตามความถนัด ตามความสนใจ ตามความตองการ
และความแตกตางระหวางบุคคล เนื้อหาท่ีตองจัดการเรียนรูมี 3 สวน ไดแก 
   1. IS1 การศึกษาคนควาและสรางองคความรูดวยตนเอง ในวิชานี้ผู เรียนจะไดรับ 
การพัฒนาใหเกิดการเร ียนรู   ในการเลือกประเด็นปญหา ตั ้งสมมติฐาน คนควา การแสวงหาความรู   
จากแหลงขอมูลตาง ๆ และฝกทักษะการวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูใหกับตนเองได 
   2. IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ เปนการเรียนรูที่ตอเนื่องจากวิชาแรกโดยผูเรียน 
นำสิ่งที่ไดศึกษา คนควาจาก IS1 มาเขียนรายงาน หรือเอกสารทางวิชาการ และนำเสนอเพื่อสื่อสาร ถายทอด
ความรูท่ีตนไปศึกษามา ใหผูอ่ืนเขาใจได 
   3. IS3 การนำความรู ไปใชบริการสังคม เปนการนำความรู เพื ่อนำไปใหบร ิการ 
ทางสังคม นำสิ่งท่ีไดเรียนรูมา จากรายวิชา IS1 และ IS2 มาประยุกตใชและทำประโยชนใหแกสังคม 
  การจดัการเรียนรูแนวใหมนี้ มิไดละท้ิงทฤษฎีการเรียนรูแบบเดิม ไมวาจะเปนทฤษฎีการเรียนรู
กลุมพฤติกรรมนิยม ที่เกิดจากการตอบสนองจากสิ่งเรา การเรียนรูที่เกิดจากการเชื่องโยงระหวางสิ่งเรา ทฤษฎี
ของธอรนไดค ที่เชื่อวา การเรียนรูเกิดขึ้นไดดีถาผูเรียนมีความพรอม หากผูเรียนไมมีความพรอม การเรียนรู 
แนวใหมก็จะไมเกิด หากผูเรียนไมมีแรงจูงใจ หรือ แรงขับ หรือเลือกที่จะเรียนในแบบที่ตนเองอยากเรียน  
ดวยตนเองแลวนั้น การเรียนรูก็เกิดข้ึนไมไดเชนเดียวกัน 
  ทฤษฎ ีการเร ียนร ู สม ัยใหม  จากหน ังส ือ How Learning Works ที ่ข ึ ้นต นด วยคำพูด 
ของ Herbert A. Simon เจาของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร นอกจากเปนนักเศรษฐศาสตรแลว ทานเปน
นักจิตวิทยาการเรียนรูดวย ทานบอกวา “การเรียนรูเปนผลของการกระทำคือ การลงมือทำและการคิดของผูท่ีจะ
เรียนเทานั้น ครูชวยไดแตเพียงชวยทำใหเขาทำและก็คิดเพ่ือท่ีจะเรียน ครูไมสามารถทำใหเขาเรียนได” 
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หนังสือ How Learning Works กลาวสรุปถึงหลัก 7 ประการของการสอนท่ีดี คือ 

 
 

1. ตองเขาใจความรูเดิมของผูเรียน ครูตองหาวิธีการตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนวา 
มีมากนอยเพียงใด 

2. การจัดระบบความรูที ่เรียกวา KnowledgeOrganization มีความสำคัญตอการเรียนรู 
ผูเรียนตองมีการจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง  

3. แรงจูงใจ ครูจะตองสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน 
4. การเรียนท่ีถูกตอง คือการเรียนจนรูจริง 
5. การสอนโดยการปฏิบัติและมีการปอนกลับ ครูที ่ดีทั้งหลายจะรวมตัวรวมกันออกแบบ 

การเรียน ดูวาตองการใหเรียนรูอะไร ออกแบบอยางไร ใหเด็กทำอะไร และเพ่ือใหไดอะไร 
และวัดไดอยางไรวาจะได เพื่อจะใหเด็กลงมือปฏิบัติ แตการปฏิบัติอยางเดียวไมเพียงพอ 
ครูตองปอนกลับขอมูลใหแกนักเรียน เรียนแลวเกิดความสุข เกิดความมั่นใจในตัวเอง  
รูวาตรงไหนตัวทำไดดี รูวาตรงไหนตัวจะตองปรับปรุง ศิลปะการปอนกลับนี้ (Feedback) 
สำคัญอยางยิ่ง 

6. พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศในหองเรียน 
7. ผูเรียนตองสามารถกำกับการเรียนรูดวยตนเอง ในกระบวนการครูจะตองสามารถทำให

เกิดความสามารถหรือทักษะในการกำกับการเรียนรูใหกับตัวเอง ท่ีสำคัญคือ ใหรูวาตัวเอง
มีวิธีการเรียนอยางไร และปรับปรุงวิธีการเรียนของตัวเองได 

  สรุป การจัดการเรียนรูแนวใหมสไตลศตวรรษที่ 21 มิไดละทิ้งทฤษฎีการเรียนรูที ่มีอยูเดิม  
แตเพิ่มการเรียนรูที ่สามารถศึกษา คนควาหาความรูผานเทคโนโลยี เพื่อใหทันยุคการเปลี่ยนแปลง เทานั้น 
เพียงแตครูผูสอนตองเลือกจัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดทักษะที่เพิ่มขึ้นอยางเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 
อยางนอยตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเลือกตามความถนัด ตามความสนใจ สุดทาย ผูเรียนตองนำ
ความรูท่ีไดรับมาใชใหเกิดประโยชนในการดำรงอยูของชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ปลอดภัย ตอไป 
 
(ท่ีมา  http://www.birdkm.com/outside-classroom/outsideclass/newlearningc21 สืบคนวันท่ี 29 กันยายน 2563) 
 

http://www.birdkm.com/outside-classroom/outsideclass/newlearningc21%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  
  ในการบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา 
หล ักการแนวคิดในการบร ิหาร ภาพรวมของการบร ิหารทั ้งน ี ้ เพ ื ่อให การจ ัดการบร ิหารสถานศ ึกษา 
มีความเหมาะสมผู เขียนจะไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวเพื ่อใหเกิดความเขาใจและมุมมองในการบริหาร
สถานศึกษายิ่งข้ึนตอไป 

 

คำจำกัดความ 

             คำวา “การบริหาร”(Administration) ใชในความหมายกวาง ๆ เชน การบริหารราชการ  
อีกคำหนึ่ง คือ “ การจัดการ” (Management) ใชแทนกันได กับคำวา การบริหาร สวนมากหมายถึง การจัดการ
ทางธุรกิจมากกวาโดยมีหลายทานไดระบุดังนี ้
  Peter F Drucker : คือ ศิลปะในการทำงานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น (ภาวิดา ธาราศรี
สุทธิ, 2542: 2) 
  Herbert A. Simon :กลาววา กิจกรรมที ่บุคคลตั ้งแต 2 คนขึ ้นไป รวมมือกันดำเนินการ 
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธ,ิ 2542: 2) 
  การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทำจนเปน ผลสำเร็จ กลาวคือ 
ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติแตเปนผูใชศิลปะทำใหผูปฏิบัติทำงานจนสำเร็จตามจุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจ
เลือกแลว  
  (Simon) การบริหาร คือ กระบวนการทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ  
  (Sergiovanni) การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการ
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  
  (Barnard) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที ่บุคคลตั ้งแตสองคนขึ ้นไปรวมมือกัน
ดำเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายๆอยางที่บุคคลรวมกันกำหนดโดยใชกระบวน
อยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเท่ียง , 2542 : 1) 
             สวนคำวา “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมกันดำเนินการ 
เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับแต บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม 
เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผล 
ตอบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมาย
ของสังคมท่ีตนดำเนินชีวิตอยู (ภาวิดา ธาราศรีสุทธ,ิ 2542: 6) 
             คำวา “สถานศึกษา” หมายความ วาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษา 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐที่มีอำนาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติและตามประกาศกระทรวง(พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2547: 23) 
             การบริหารเปนทั ้งศาสตรและศิลป การบริหารเปนสาขาวิชาที ่ม ีการจัดการระเบียบ 
อยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑและทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพื่อประโยชน 
ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยูกลุมเดียวกับวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู 
ความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ท่ีจะทำงานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงเปนการประยุกต
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เอาความรู  หลักการและทฤษฎีปรับใชในการปฏิบัติงานเพื ่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และสิ ่งแวดลอม  
การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) (ท่ีมา : http://www.kunkroo.com/admin1.html,) 
 ปจจัยสำคัญการบริหารท่ีสำคัญมี 4 อยาง ท่ีเรียกวา 4Ms ไดแก 
  1. คน (Man) 
  2 เงิน (Money) 
  3. วัสดุสิ่งของ(Materials) 
  4. การจัดการ (Management) 
กระบวนการบริหารการศึกษา 

             จากหลักการบริหารท่ัวไป 14 ขอของ Fayol ทำใหตอมา Luther Gulick ไดนำมาปรับตอยอด
เปนที่รู จักกันดีในตัวอักษรยอที่วา “POSDCoRB” กลายเปนคัมภีรของการจัดองคการในตนยุคของศาสตร 
การบริหารซ่ึงตัวยอแตละตัวมีความหมายดังนี ้
  P – Planning หมายถึง การวางแผน 

  O – Organizing หมายถึง การจัดองคการ 

  S – Staffing หมายถึง การจัดคนเขาทำงาน 

  D – Directing หมายถึง การสั่งการ 

  Co – Coordinating หมายถึง ความรวมมือ 

  R – Reporting หมายถึง การรายงาน 

  B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ 

ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 

             ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื ่อที ่เก ิดขึ ้นอยางมีหลักเกณฑมีการทดสอบ 
และการสังเกตจนเปนที่แนใจทฤษฎีเปนเซท(Set) ของมโนทัศนที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เปนขอสรุปอยางกวาง 
ที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองคกรการทางศึกษาอยางเปนระบบ ถาทฤษฎีไดรับการพิสูจน
บอยๆ ก็จะกลายเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีเปนแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถนำไปประยุกต และปฏิบัติได 
ทฤษฎีมีบทบาทในการใหคำอธิบายเก่ียวกับปรากฏและชี้แนะการวิจัย 

ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 

ระยะท่ี 1 ระหวาง ค.ศ. 1887 – 1945 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคนกัทฤษฎ ี

การบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบงยอยเปน 3 กลุมดังนี้ 
           1.กล ุ มการจ ัดการเช ิงว ิทยาศาสตร ของเทย  เลอร (Scientific Management) ของ 
เฟรดเดอริก เทยเลอร (Frederick Taylor) ความมุ งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรคือ จัดการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแตละคนเปรียบเสมือน
เครื ่องจักรที ่สามารถปรับปรุงเพื ่อเพิ ่มผลผลิตขององคการได เจ าของตำรับ “The one best way”  
คือประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดตองข้ึนอยูกับสิ่งสำคัญ 3 อยางคือ 

   1.1 เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
   1.2 ฝกอบบรมคนงานใหถูกวิธี (Training) 
   1.3 หาสิ่งจูงใจใหเกิดกำลังใจในการทำงาน (Motivation) 
             เทย  เลอร   ก ็ค ือผลผล ิตของย ุคอ ุตสาหกรรมในงานว ิจ ัยเร ื ่อง “Time and Motion 
Studies” เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อวามีวิธีการทางวิทยาศาสตรที่จะบรรลุวัตถุประสงคเพียงวิธีเดียวที่ดทีี่สุด 
เขาเชื่อในวิธีแบงงานกันทำ ผูปฏิบัติระดับลางตองรับผิดชอบตอระดับบน 
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              เทยเลอร เสนอ ระบบการจางงาน(จายเงิน)บนพ้ืนฐานการสรางแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร
ของเทยเลอรสรุปงายๆประกอบดวย 3 หลักการดังนี้ 
   1. การแบงงาน (Division of Labors) 
   2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
   3. การจายคาจางเพ่ือสรางแรงจูงใจ (Incentive payment) 
            2. กลุมการบริหารจัดการ(Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองคการ
อยางเปนทางการ(Formal Organization Theory ) ของ อังร ี

             ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัต ิการและการจ ัดการตามหลักบร ิหาร 
ทั้ง Fayol และ Taylor จะเนนตัวบุคลปฏิบัติงาน + วิธีการทำงาน ไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตก็ไมมอง
ดาน “จิตวิทยา” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 17) Fayol ไดเสนอแนวคิดในเรื่องหลักเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป 
14 ประการ แตลักษณะท่ีสำคัญ มีดังนี ้
   2.1 หลักการทำงานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบงงานใหเกิดความชำนาญ
เฉพาะทาง 

   2.2 หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสูระดับต่ำสุด 

   2.3 หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
   2.4 หลักขอบขายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผูดูแลหนึ่งคนตอ 6 คน 
ท่ีจะอยูใตการดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

   2.5 การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบน
สูเบื้องลาง 

   2.6 หลักการแบงระดับการบังคับบัญชาใหนอยที่สุด คือ ไมควรมีสายบังคับบัญชา 
ยืดยาว หลายระดับมากเกินไป 

   2.7 หลักการแบงความรับผิดชอบระหวางสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ  
(Line and Staff Division) 
 

           3. ทฤษฎีบริหารองคการในระบบราชการ(Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ  
เวเบอร (Max Weber) ท่ีกลาวถึงหลักการบริหารราชการประกอบดวย 

   3.1 หลักของฐานอำนาจจากกฎหมาย 

   3.2 การแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีตองยึดระเบียบกฎเกณฑ 
   3.3 การแบงงานตามความชำนาญการเฉพาะทาง 

   3.4 การแบงงานไมเก่ียวกับผลประโยชนสวนตัว 

   3.5 มีระบบความม่ันคงในอาชีพ 

             จะอยางไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอดีและขอเสีย ซึ่งในดาน ขอเสีย คือ สายบังคับบัญชา
ยืดยาวการทำงานตองอางอิงกฎระเบียบ จึงชักชาไมทันการแกไขปญหาในปจจุบัน เรียกวา ระบบ “Red 
tape” ในดานขอดี คือ ยึดประโยชนสาธารณะเปนหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนข้ันตำแหนงท่ีมีระบบระเบียบ 
แตในปจจุบันระบบราชการกำลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ทำใหเริ่มมีปญหา 
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ระยะท่ี 2 ระหวาง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคทฤษฎ ี

             มน ุษยส ัมพ ันธ   (Human Relation ) Follette ได นำเอาจ ิตว ิทยามาใช และได  เสนอ 
การแกปญหาความขัดแยง (Conflict) ไว 3 แนวทางดังนี ้
   1. Domination คือ ใชอำนาจอีกฝายสยบลง คือใหอีกฝายแพใหได ไมดีนัก 

   2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพ่ือใหเหตุการณสงบโดยประนีประนอม 

   3. Integration คือ การหาแนวทางที ่ไม ม ีใครเสียหนา ไดประโยชนทั ้ง 2 ทาง 
 (ชนะ ชนะ) 
             นอกจากนี้ Follette ใหทัศนะนาฟงวา “การเกิดความขัดแยงในหนวยงานเปนความพกพรอง
ของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 25) 
              การวิจ ัยหรือการทดลองฮอรทอรน (Hawthon Experiment) ที ่ เมโย (Mayo) กับคณะ 
ทำการวิจัยเริ่มที่ขอสมมติฐานวาสิ่งแวดลอมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน มีการคนพบจากการ
ทดลองคือมีการสรางกลุมแบบไมเปนทางการในองคการ ทำใหเกิดแนวความคิดใหมที่วา ความสัมพันธของ
มนุษย มีความสำคัญมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุปไดดังนี ้
   1. คนเปนสิ ่งมีช ีว ิต จิตใจ ขวัญ กำลังใจ และความพึงพอใจเป นเร ื ่องสำคัญ 
ในการทำงาน 

   2. เงินไมใช สิ ่งลอใจที่สำคัญแตเพียงอยางเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลตอการจูงใจ 
ในการทำงานไมนอยกวาเงิน 

   3. การทำงานขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคมมากกวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
คับท่ีอยูไดคับใจอยูยาก 

             ขอคิดที ่สำค ัญ การตอบสนองคน ด านความตองการศักด ิ ์ศร ี การยกยอง จะส งผล 
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ” 

 

ระยะที่ 3 ตั้งแต ค.ศ. 1958 – ปจจุบัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 11) ยุคการใชทฤษฎีการบริหาร
(Administrative Theory)หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science Approach) 

             ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธของคน + พฤติกรรมขององคการ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีท่ีหลายๆคนไดแสดงไวดังตอไปนี ้
              1.เชสเตอร ไอ บารนารด (Chester I Barnard ) เขียนหนังสือชื่อ The Function of 
The Executive ท่ีกลาวถึงงานในหนาท่ีของผูบริหารโดยใหความสำคัญตอบุคคลระบบของความรวมมือองคการ 
และเปาหมายขององคการ กับความตองการของบุคคลในองคการตองสมดุลกัน 

              2.ทฤษฎีของมาสโลว วาดวยการจัดอันดับขั้นของความตองการของมนุษย (Maslow 
– Hierarchy of needs) เปนเรื ่องแรงจูงใจแบงความตองการของมนุษยตั ้งแตความตองการดานกายภาพ  
ความตองการดานความปลอดภัย  ความตองการดานสังคม ความตองการดานการเคารพ – นับถือ และประการ
สุดทาย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสไดพัฒนาตนเองถึงขั ้นสูงสุด 
จากการทำงาน แตความตองการเหลานั้นตองไดรับการสนองตอบตามลำดับข้ัน 

               3.ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร (Douglas MC Gregor Theory X,Theory Y)  
เขาไดเสนอแนวคิดการบริหารอยูบนพ้ืนฐานของขอสมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยตางกัน  
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3.1 ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้
เกิดขอสมติฐานดังนี ้
    1) คนไมอยากทำงาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 

    2) คนไมทะเยอทะยาน และไมคิดริเริ่ม ชอบใหการสั่ง 

    3) คนเห็นแกตนเองมากกวาองคการ 

    4) คนมักตอตานการเปลี่ยนแปลง 

    5) คนมักโง และหลอกงาย 

             ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเชนนี้ การบริหารจัดการจึงเนนการใชเงิน วัตถุ เปนเครื่องลอใจ 
เนนการควบคุม การสั่งการ เปนตน 

             3.2 ทฤษฎ ีY (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎี
ขอนี้เกิดจากขอสมติฐานดังนี ้
    1) คนจะใหความรวมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 

    2) คนไมเกียจครานและไววางใจได 
    3) คนมีความคิดริเริ่มทำงานถาไดรับการจูงใจอยางถูกตอง 

    4 คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

ผูบังคับบัญชาจะไมควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด แตจะสงเสริมใหรูจักควบคุมตนเองหรือของกลุมมาก
ข้ึน ตองใหเกียรติซ่ึงกันและกันจากความเชื่อท่ีแตกตางกัน ทำใหเกิดระบบการบริหารท่ีแตกตางกันระหวางระบบ
ท่ีเนนการควบคุมกับระบบท่ีคอนขางใหอิสระภาพ 

 

       4.อูชิ (Ouchi ) ชาวญี่ปุนไดเสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย
แหงมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎ ีX , Y เขาดวยกัน 
แนวความคิดก็คือ องคการตองมีหลักเกณฑที่ควบคุมมนุษย แตมนุษยก็รักความเปนอิสระ และมีความตองการ
หนาท่ีของผูบริหารจึงตองปรับเปาหมายขององคการใหสอดคลองกับเปาหมายของบุคคลในองคการ 

 

สรุปเพ่ือออมชอมสองทฤษฎี มีองคประกอบท่ีสำคัญ 4 ประการคือ 

   1. การทำใหปรัชญาท่ีกำหนดไวบรรล ุ

   2. การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. การใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชา 

   4. การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(ที่มาhttps://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru/hlak-laea-thvsdi-brihar-kar-
suksa, สืบคน วันท่ี 29 กันยายน 2563) 
4. แนวคิดทฤษฎีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของระบบราชการไทย 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กพร. 2545 (อางถึงใน วิโรจน  กอสกุล , 2556,  
หนา 97-98) ไดอธิบายไววา คุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย (I AM READY) ที ่มีความหมาย
สอดคลองกับสถานการณปจจุบ ัน เกี ่ยวกับการสงเสริมการปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศนฯ โดยใชข อมูล
สภาพแวดลอมในปจจุบัน ทั ้งปจจัยภายในและภายนอก และแนวโนมในอนาคตที่ประเทศจะตองเผชิญ  
การประเมินผลของหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของระบบราชการ และ
ความพึงพอใจของประชาชนตอหนวยงานภาครัฐ นำมาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห เพื่อปรับแตง I AM 
READY ใหม (24 สิงหาคม 2554) ดังนี ้

https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru/hlak-laea-thvsdi-brihar-kar-suksa
https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru/hlak-laea-thvsdi-brihar-kar-suksa
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  I - Integrity ซ่ือสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มุงเนน ซ่ือสัตย สุจริต ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง 
ไมมีผลประโยชนท่ีขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
  A - Activeness คิดเชิงบวก ทำงานเชิงรุก และมีจิตบริการ มุ งเนน ปฏิบัติงานเต็มกำลัง
ความสามารถและมีความกระตือรือรน มีทัศนคติเชิงบวก และความคิด สรางสรรค เรียนรูและพัฒนาตนเอง 
อยางสม่ำเสมอ 
  M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มุงเนน ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ ไมเลือก
ปฏิบัติ ยึดหลักความเปนธรรมและความเสมอภาพ มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ มีหิริโอตัปปะ (เกรงกลัว 
ตอการทำบาป) 
  R - Relevancy เรียนรู และปรับตัวทันโลก มุ งเนน คำนึงถึงประโยชนสุขของประชาชน 
อยางยั่งยืน (citizen centered) มองไปขางหนา พรอมตอการปรับเปลี่ยน และกลาเผชิญกับสิ่งทาทายใหมๆ 
  E - Efficiency ประสิทธิภาพ มุงเนน ผลผลิตไดคุณภาพ มาตรฐาน ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
ทันเวลา รวดเร็ว 
  A - Accountability ร ับผิดชอบตอผลงาน และสามารถตรวจสอบได มุ งเน น ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบ (ไมปด ไมโบย) สามารถตรวจสอบได 
  D - Democracy การม ีส วนร วม ม ุ  งเน นการม ีส วนร วมในท ุกกระบวนการของท ุกฝ าย 
(stakeholder engagement) รวมคิด รวมทำ รวมตรวจสอบมอบอำนาจการตัดสินใจ (empowerment)  
  Y - Yield มุ งผลสัมฤทธิ ์ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มุ งเน น ปฏิบัต ิงานใหสำเร็จ 
ตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไวโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (result oriented) 

 

5. ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตสูการสอน 
  ทฤษฎีการเรียนรูสรางขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู เชน ทฤษฎี 
ในกลุมพฤติกรรมนิยมซึ่งนิยามการเรียนรูวา เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็จะเนนองคประกอบที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สวนทฤษฎีกลุมพุทธินิยมที่นิยามการเรียนรูวา เปนกระบวนการคิดหรือการพัฒนา 
ทางสติปญญา ก็จะเนนท่ีกระบวนการคิดอยางมีคุณภาพ ดังนั้นในการน าเสนอทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ท่ีคัดสรร
วามีบทบาทตอการประยุกตสู การออกแบบการเรียนการสอนที่จะกลาวถึงในที่นี้ก็จะกลาวถึงองคประกอบ 
ของการเรียนรู กฎหรือหลักการพื้นฐานในการเรียนรูของทฤษฎีนั้นและการประยุกตสูการออกแบบการเรียน 
การสอน 
  ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s connectionism)ธอรนไดค (Thorndike) 
เปนผูคนพบกฎการเรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองโดยการกระทำอยางมีเปาหมาย  
จากผลงานการทดลองจับแมวใสกรงท่ีมีสลักประตูปดไวใหแมวหาทางออกจากกรงเพ่ือกินอาหาร โดยแมวจะตอง
หาทางถอดสลักประตูใหไดจึงจะไดกินอาหาร ซึ่งจากการทดลองพบวา ในระยะแรกแมวใชวิธีลองถูกลองผิด 
(trial and error) และคนพบวิธีถอดสลักประตูโดยบังเอิญทำใหประตูเปดและออกมากินอาหารได การทดลอง
ในครั ้งตอ ๆ มา แมวใชเวลานอยลงในการหาทางออกมากินอาหารได การทดลองนี ้ทำใหสามารถตั ้งกฎ 
การเรียนรูท่ีสำคัญดังนี้ (Gredler, 1997, p. 24) 
  1) กฎแหงผล (law of effect) พฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งเราใดที่ไดรับผลที่ทำใหผูเรียน 
พึงพอใจ ผูเรียนจะกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำ ๆ อีกหรือเรียนรูตอไป แตถาไมไดรับผลที่พึงพอใจผูเรียนก็จะเลิกทำ
พฤติกรรมนั้น 
  2) กฎแหงความพรอม (law of readiness) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีถาผูเรียนอยูในภาวะที่มี
ความพรอมท้ังรางกายและจิตใจ การบังคับหรือฝนใจจะทำใหหงุดหงิดไมเกิดการเรียนรู 
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  3) กฎแหงการฝกหัด (law of exercise) การเร ียนรู จะคงทน หรือติดทนนานถาได รับ 
การฝกหัดหรือกระทำซ้ำบอย ๆ ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดคเนนความเชื่อมโยงของสิ่งเราและการตอบสนอง  
หากผลท่ีตามมาหลังปฏิบัติเปนสิ่งท่ีนาพอใจความเชื่อมโยงของสิ่งเราและการตอบสนองก็จะแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 
 
การประยุกตสูการสอน ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดคประยุกตไปใชในการเรียนการสอนไดดังนี ้
  1) การกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงซึ่งทำใหสามารถ
วัดผลประเมินผลไดวาเกิดการเรียนรู หรือไม โดยสังเกตจากพฤติกรรมที ่เกิดขึ้น และแจงใหผู เรียนทราบ
พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
  2) กอนเรียนควรสำรวจวาผูเรียนมีความพรอมดานรางกาย จิตใจและมีความรูพื ้นฐานเดิม 
ท่ีพรอมในการเรียนรูหรือไม เพ่ือหาแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน 
  3) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ
ปญหาซึ ่งเปดโอกาสใหผ ู  เร ียนไดลองถูกลองผิด เพื ่อหาทางแกปญหาดวยตนเอง ซึ ่งจะทำใหผ ู  เร ียน 
เกิดความภาคภูมิใจเม่ือคนพบวิธีการแกปญหาได 
  4) ควรศึกษาวาอะไรคือรางวัลหรือผลที่ผูเรียนพึงพอใจ เพื่อใชเปนสิ่งเราใหผูเรียนอยากเรยีนรู
หรือแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำอีก  

5) ควรใหผูเรียนไดฝกฝนสิ่งท่ีเรียนรูแลวอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหเกิดทักษะในสิ่งนั้น 
 
ทฤษฎีเกสตัลต (gestalt theory) 
  คำวา “gestalt” เปนคำศัพทในภาษาเยอรมัน หมายถึง รูปรางหรือรูปแบบ (form or 
pattern) ทั้งที่เปนสวนยอยและสวนทั้งหมด นักทฤษฎีในกลุมนี้ศึกษาวามนุษยรับรูสิ่งที่เห็นอยางไรและเขาใจ
ความสัมพันธของสวนทั้งหมดกับสวนยอยที่ประกอบกันเปนสวนทั้งหมดอยางไร นอกจากนี้ยังเชื ่อวาบุคคล 
แตละคนตอบสนอง/รับรู ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เปนสถานการณเดียวกันมากกวาการรับรูแยกกัน
เปนแตละเหตุการณ แนวความคิดหลักของทฤษฎีนี้คือ สวนรวมมิใชเปนเพียงผลรวมของสวนยอย สวนรวม 
เปนสิ่งท่ีมากกวาผลรวมของสวนยอย (the whole is more than the sum of theparts) (ทิศนา แขมมณี, 2555, 
หนา 60) 

นักจิตวิทยาเกสตัลตไดอธิบายการเรียนรูวาเกิดจากการรับรูและการหยั่งเห็น และสรางกฎ 
การจดัระเบียบการรับรู (the laws of perceptual organization) เพ่ืออธิบายการรับรูของมนุษย ดังนี้ 
  1. กฎแหงความสัมพันธ  (related laws) เป นกฎท่ีอธ ิบายการร ับร ู ของมนุษย ท ี ่ม ีตอ
องคประกอบยอยท่ีเปนสมาชิกของสวนรวมหรือสวนท้ังหมด โดยตั้งกฎการรับรู 4 กฎ ไดแก 
   1) กฎของความใกลเคียง (proximity) ชี ้ว าองคประกอบที่ใกลเคียงกันของสิ ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีแนวโนมท่ีจะรับรูเปนกลุมเดียวกัน 
   2) กฎของความเหมือน (similarity) อธิบายวา สิ่งที่มีลักษณะคลายกัน เชน สี หรือ
รูปรางท่ีคลายกันมีแนวโนมท่ีจะถูกจัดเขากลุมเดียวกัน 
   3) กฎแหงความสมบูรณ (closure) สมองมีแนวโนมที่จะรับรูภาพของสิ่งที่ไมสมบูรณ
ใหเปนรูปที่สมบูรณโดยอาศัยประสบการณเดิม เพราะภาพปดมีความแนนอน ผูเรียนจึงมีแนวโนมที่จะมองภาพ
เปดราวกับเปนภาพปด 
   4) กฎแหงความชัดเจน (simplicity) บุคคลรับรูสิ่งเราเปนภาพรวมมากกวาการมอง
สวนยอยท่ีแฝงอยูในภาพรวมนั้น 
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  2. การหยั่งเห็น (insight) หมายถึง การเกิดความคิดแวบขึ ้นมาอยางฉับพลันทันทีในขณะ 
ที่ประสบปญหา ทำใหมองเห็นแนวทางในการแกปญหาอยางเปนขั้นเปนตอนจนสามารถแกปญหาได ผูที่พัฒนา
แนวคิดการหยั่งเห็น คือ โคเลอร (Kohler, cited in Gredler, 1997, p. 38) ในการทดลองที่ทำกับลิงชิมแปนซี 
โดยใหลิงอยูในหองกวางที่มีกลวยแขวนอยู และมีกิ่งไมแหงวางอยูมุมหองทั้งทอนยาว ทอนสั้น หลังจากที่ลิง 
ไดพยายามหาวิธีท่ีจะควากลวยมากินดวยวิธีตาง ๆ หลากหลายวิธี โดยฉับพลันทันใดลิงเกิดความคิดในการนำไม
ที่มีอยูมาตอกันและสามารถสอยกลวยมากินได ซึ่งโคเลอรอธิบายวา การที่ลิงมองเห็นทอนไมเปนเครื่องมือ 
ในการแกปญหานั้น แสดงวาลิงเกิดการจัดระเบียบใหมของการรับรูทำใหมองเห็นแนวทางหรือความคิดที่นำไปสู 
การแกปญหาได และเรียกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้วาการหยั่งเห็น โคเลอรยังกลาววาการหยั่งเห็นไมใชพฤติกรรม
แบบข้ันตอนเดียว อาจมีข้ันตอนในการดำเนินการมากกวา 2 ข้ันข้ึนไป 
 
การประยุกตสูการสอน ทฤษฎีเกสตัลตประยุกตไปใชในการเรียนการสอนได ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2555, หนา 62) 
  1) ในการสอนควรเสนอภาพรวมใหผูเรียนเห็นกอนเสนอภาพยอย 
  2) การจัดระเบียบสิ ่งเราที ่ตองการใหผู เรียนเกิดการเรียนรู ไดดี ควรจัดสิ ่งที ่เหมือนกัน 
หรือคลายคลึงกันไวเปนกลุมเดียวกัน 
  3) ในการสอน ครูไมจำเปนตองเสียเวลาเสนอเนื้อหาท้ังหมดท่ีสมบูรณ ครูสามารถเสนอเนื้อหา
แตเพียงบางสวนได 
  4) การเสนอบทเรียนหรือเนื้อหาควรจัดใหมีความตอเนื่องกันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ไดดีและเร็ว 
  5) ควรสงเสริมใหผู เรียนมีประสบการณที ่หลากหลาย กวางขวางเพื ่อใหผู เรียนสามารถ 
นำประสบการณเหลานั้นไปใชในการแกปญหาแบบหยั่งเห็นได 
  6) ในการแกปญหา ควรใหผู เร ียนไดฝกมองปญหาทุกแงมุม ใชความคิดอยางมีเหตุผล 
ในการแกปญหา ไมมองปญหาโดยมีอคติทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  
 
(cognitive development theory) ผูที่ไดรับการกลาวถึงในฐานะนักทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ไดแก 
เพียเจต (Piaget) และไวก็อทสกี (Vygotsky) ท้ังสองทานอธิบายพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแตกตางกัน 
ดังนี ้
  1. พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เพียเจต อธิบายพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลวา 
คือ การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะหรือการคิดเชิงเหตุผลตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ ชวงการเปลี่ยนแปลงของการให
เหตุผลจากรูปแบบหนึ่งไปสูการใหเหตุผลในอีกรูปแบบหนึ่งของบุคคลนั้นจะเปนไปตามลำดับขั้นตอนแนนอน
สำหรับทุกคน การเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือพัฒนาการทางสติปญญา ซ่ึงจะเร็วหรือชาแตกตางกันในแตละบุคคล ข้ึนกับ
สิง่แวดลอมทางกายภาพ วุฒิภาวะ อิทธพิลทางสังคม และกระบวนการคิดของแตละคน (Gredler, 1997, p. 217)  
 
เพียเจตแบงพัฒนาการทางสติปญญาหรือการเรียนรูของเด็กตามชวงวัย เปน 4 ข้ันตอน ไดแก  
   1) ขั ้นรับรู ทางประสาทสัมผัส (sensorimotor period) เริ ่มตั ้งแตแรกเกิด-2 ป  
เปนชวงที่ทารกเรียนรูโลกผานการกระทำและรับรูขอมูลจากการสัมผัส ทารกจะใชปฏิกิริยาแบบสะทอน 
(reflexes) ซึ่งติดตัวมาแตเกิดในการโตตอบทันทีตอสิ่งเราในระยะแรก และคอย ๆ พัฒนาเปนการเคลื่อนท่ี 
อยางตั้งใจและมีการวางแผน จนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวตาง ๆ เชน การเดิน การวิ่งตามที่ตองการได  
การกระทำเชนนี ้ม ีจ ุดมุ งหมายเพื ่อสำรวจและสรางความรู ความเขาใจตอโลกรอบตัวเด็ก ในชวงแรก 
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ของพัฒนาการเด็กเล็ก ๆ จะรับรูและสนใจเฉพาะวัตถุท่ีจับตองไดและสามารถมองเห็นในขณะนั้น ยังไมสามารถ
แยกตัวเองออกจากสิ่งแวดลอม แตเมื่อถึงตอนปลายของชวงพัฒนาการ เด็กเริ่มรูจักการแยกตนเองออกจาก
สิ่งของและสิ่งแวดลอม คือรูวาของยังคงอยูที่เดิมแมวาจะมองไมเห็น ในชวงนี้เด็กเริ่มเขาใจเหตุผลในเรื่องเวลา 
สถานท่ี และมีความสามารถในการสรางตัวแทนของความคิด 
   2) ขั้นกอนปฏิบัติการ (preoperational period) อายุ 2-7 ป เปนขั้นที่เด็กเริ่มกาว
จากการกระทำสูการคิด หรือการกระทำจากภายใน กอนขั้นนี้โครงสรางความคิดของเด็ก (schema) ยังผูก 
อยูท่ีการกระทำ หมายถึงเด็กยังไมสามารถระลึกถึงอดีต การคิดลวงหนาหรือการทำนาย เนื่องจากการจำไดหรือ
การคิดลวงหนาไดนั ้นเด็กตองสามารถสรางสัญลักษณขึ ้นในโครงสรางความคิด ความสามารถในการคิด 
โดยใชสัญลักษณยังเปนงานที ่ยากสำหรับเด็กในวัยนี ้ อยางไรก็ดี เด็กในวัยนี ้จะมีพัฒนาการทางภาษา 
อยางรวดเร็ว สามารถใชภาษาในการสื่อความหมายและเริ่มมีพัฒนาการทางความรู ความเขาใจ และความหมาย
ของสัญลักษณ หรือเรียนรูผานจินตนาการไดโดยเริ ่มมีการเลนเลียนแบบ เปนขั้นเริ ่มตนของการใชเหตุผล 
กลาวคือ การรับรูและการคิดแกปญหามุงในสิ่งที่ตนเองเห็นเปนสวนใหญ มองอะไรเพียงดานเดียวโดยยังขาด
ความเขาใจเรื่องความคงที่ของสาร และไมสามารถคิดยอนกลับได มีการทดลองที่ยืนยันการคิดของเด็กในวัยนี้ 
คือ เม่ือนำเอาภาชนะขนาดเดียวกัน 2 ใบ ใสน้ำใหมีระดับเทากันมาใหดู นักเรียนสามารถบอกไดวา น้ำในภาชนะ
ทั้งสองเทากัน แตเมื่อนำน้ำในอีกภาชนะหนึ่งไปใสในภาชนะที่มีรูปทรงสูงกวา นักเรียนจะตอบวา น้ำในภาชนะ
ทรงเดิมและภาชนะทรงสูงไมเทากัน จะเห็นวาคำตอบของเด็กมีจุดสนใจพุงไปยังระดับของน้ำที่เห็นมากกวา
ความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของภาชนะท่ีใสน้ำท่ีมีความสัมพันธกับระดับของน้ำ กลาวโดยสรุป เด็กในวัยนี้ยัง
ไมสามารถใหเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหรือคิดวิเคราะหจำแนกความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ไดดวยหลักเหตุผล 
   3) ขั้นปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม (concrete operational period) อายุ 7-11 ป 
เด็กในวัยนี้สามารถคิดอยางมีเหตุผล ลักษณะสำคัญของการคิดในขั้นนี้ก็คือ การรับรูความคงที่ของโลกกายภาพ
อยางเปนเหตุเปนผล โดยมีความเขาใจวาวัตถุไมวาจะเปลี่ยนภาชนะบรรจุ เปลี่ยนรูปรางหรือเปลี่ยนที่วางก็ตาม 
แตยังคงมีลักษณะพื้นฐานเดิม และเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถเปลี่ยนกลับคืนได พัฒนาการ 
ที ่สมบูรณในขั ้นนี ้ ค ือ เปนว ัยที ่ เด ็กพัฒนาความสามารถในการจัดประเภทของสิ ่งของโดยพิจารณา 
จากคุณลักษณะเดียวของวัตถุ เชน ถาใหนักเรียนจัดกลุมปากกาที่มีสีและรูปรางแตกตางกัน นักเรียนสามารถ 
จัดกลุมปากกาที่มีรูปรางตางกันได ในวัยนี้นักเรียนมีความเขาใจการจัดลำดับ สรางลำดับไดอยางมีเหตุผล เชน 
เรียงลำดับสิ ่งของจากนอยไปมาก หรือเรียงลำดับจากสูงไปต่ำ เปนตน สามารถคิดยอนกลับและสราง
ความสัมพันธเชื ่อมโยงใหมได จึงเปนขั ้นที่นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอยางเปนระบบและเปนตรรกะ  
แตยังตองการอุปกรณท่ีเปนรูปธรรมชวยในการคิด 
   4) ขั ้นการคิดอยางเปนเหตุผล (formal operational period) อายุ 12 ป ขึ ้นไป 
จนถึงวัยผู ใหญ พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กไมไดมาถึงในขั ้นนี ้ทุกคน การเรียนรู ในขั ้นกอนหนานี้ 
ยังคงมีอิทธิพลอยู  เปนขั ้นพัฒนาจากการคิดเชิงรูปธรรมสูการคิดเชิงนามธรรม เปนขั ้นที ่ผู เรียนสามารถ 
สร างความค ิดเช ิงเหต ุและผลเพ ื ่ออธ ิบายและแก ป ญหาท ี ่พบ สามารถสร างสมมต ิฐานและทฤษฎี 
แบบนักวิทยาศาสตรการประยุกตสูการสอน  
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตประยุกตไปใชในการเรียนการสอนได ดังนี้ 
(Gredler, 1997, pp. 226- 228) 
   1) การจ ัดประสบการณการเร ียนร ู  ให ก ับผ ู  เร ียนต องพิจารณาใหสอดคล อง 
กับพัฒนาการทางสติปญญาและสังคมตามวัย เชน ในวัยเด็กเล็กจัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูผานการสัมผัสรับรู
ดวยการ ลงมือกระทำ และกิจกรรมการเลนประเภทตาง ๆ ในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมที่ใหผู เรียน 
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ไดคนพบความรูผานการลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากสื่อ ในระดับมัธยมศึกษาใหผูเรียนคนพบความรูผานการวิจัย
ทดสอบ สำรวจ คนควาโดยใชกระบวนการคิดตาง ๆ ในรูปของกิจกรรมโครงงาน เปนตน 
   2) เด็กแตละคนมีพัฒนาการท่ีแตกตางกันแมจะอยูในวัยเดียวกัน จึงควรใหเด็กมีอิสระ 
และไดพัฒนาไปตามความสามารถของแตละคน 
   3) การสอนสิ่งตาง ๆ ใหกับเด็ก ควรใชสื่อและอุปกรณที่เปนรูปธรรมเพื่อชวยใหเด็ก 
มีความเขาใจไดชัดเจนข้ึนดีกวาการบอก เลา บรรยายดวยคำพูดเพียงอยางเดียว 
  2. ทฤษฎีพัฒนาการของไวก็อทสกี ไวก็อทสกีอธิบายพัฒนาการเรียนรูของมนุษยวาเกิดจาก
ประสบการณ 3 แบบ ไดแก แบบแรกเปนประสบการณจากบรรพบุรุษ ซึ่งรวมประสบการณทางชีวภาพ และ
ประสบการณที ่ส ั ่งสมมาของคนรุ นกอน ทำใหการตอบสนองของมนุษยกวางขวางกวาสัตว แบบที ่สอง 
ประสบการณทางสังคม ซึ่งไดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และแบบที่ 3 เปนประสบการณที่มนุษยปรับใหเขา
กับสิ ่งแวดลอม ซึ ่งแตกตางจากสัตวตรงที่สัตวมีการปรับตัวแบบเชิงรับ (passive adaptation) คือการใช
ธรรมชาติ ในขณะที ่มนุษยปรับตัวเชิงรุก (active adaptation) คือเปลี ่ยนแปลงธรรมชาติใหตอบสนอง 
ความตองการของตนเอง เชน ผึ้งสรางรังจากใยของตนเองดวยรูปแบบเดิม ในขณะท่ีมนุษยสรางงานจากความคิด
ในสมองกอน ดังนั้นการถักทอของมนุษยจึงเปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการซึ่งมาจากประสบการณที่ทำซ้ำ ๆ  
ไวก็อทสกีเห็นวาการพัฒนาการคิดของมนุษย เชน การคิดเชิงตรรกะ การเขาใจ และการควบคุมตนเอง 
ไดมีหลักการพ้ืนฐาน ดังนี้ (Gredler, 1997, p. 245) 
   1) สื ่อกลางในการพัฒนาความคิด คือการใชเครื่องหมาย สัญลักษณ และภาษา  
เปนเครื่องมือในการสื่อสารความคิด และควบคุมการคิดของตนเอง 
   2) กระบวนการทางสังคมมีผลตอการพัฒนาสติปญญา การพัฒนาความคิดของมนุษย 
มาจากประสบการณทางสังคมซ่ึงไดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
   3) ศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน สามารถพัฒนาใหสูงกวาระดับที่ผูเรียนมีอยูไปสู
ศักยภาพที่ผูเรียนจะพัฒนาไปใหถึงไดดวยความรวมมือ ชวยเหลือจากผูที่มีความรู ความเขาใจมากกวาดังนั้น 
การเรียนรูควรสรางขึ้นดวยความรวมมือโดยครูชวยเสริมตอการเรียนรูของผูเรียนความแตกตางระหวางแนวคิด
ของเพียเจตและไวก็อทสกี ก็คือ เพียเจตใหความสำคัญกับพัฒนาการและความพรอมของผูเรียนในการพัฒนา
สติปญญา แตไวก็อทสกีไมไดคิดวาวุฒิภาวะจะมีสวนในการพัฒนาทักษะทางการคิด แตเชื ่อวาปฏิสัมพันธ 
ทางภาษามีความสำคัญตอการรับรู การเรียนรูเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธทางสังคมและความชวยเหลือจากผูที ่มี
ความรูและทักษะมากกวาการประยุกตสูการสอน ทฤษฎีพัฒนาการการของไวก็อทสกี ประยุกตไปใชในการเรียน 
การสอนได ดังนี้ 
 3.1 การประยุกตไปใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ในการจัดกลุม
ผูเรียน แบบอุดมคติ ครู 1 คน ทำงานกับนักเรียน 1-2 คน และนักเรียนในแตละกลุม ควรมีอยางมากไมเกิน 5-6 
คน เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีพัฒนาการทางสติปญญาอยูในระดับไมเทากัน ครูจำเปนตองรูวานกัเรียนของตน
คนใดมีพัฒนาการทางความคิดเปนอยางไร เพ่ือวางแผนชวยเหลือใหนักเรียนแตละคนพัฒนาไปถึงระดับศักยภาพ 
ที่แตละคนจะไปใหถึงได สำหรับขั ้นตอนในการเรียนการสอนตามแนวคิดของไวก็อทสกี สามารถแบงได 
เปน 3 ข้ันตอน คือ การวิเคราะหหลักการและความคิดรวบยอดท่ีเหมาะกับผูเรียน แตละคน การกำหนดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเปนการท างานรวมกันระหวางครูและนักเรียน การสอนและการประเมินผล ครูควรพิจารณาถึงงาน
ที่จะคอย ๆ เพิ่มใหกับนักเรียนในขณะที่เริ่มเรียนวาควรเปนอยางไร จะใหนักเรียนทำงานดวยตนเองอยางอิสระ
อยางไร และการใหนักเรียนนำทักษะไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืน  
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 3.2 หลักการเรียนรูที่ดี ตองล้ำหนาพัฒนาการที่ผูเรียนเปนอยู ดังนั้นควรจัดการ
เรียนการสอนที่ทาทายการเรียนรูของผูเรียน คือ ล้ำหนากวาพัฒนาการที่ผูเรียนทำไดเอง แตอยูในวิสัยที่ผูเรียน
จะทำไดหากไดรับการชี้แนะชวยเหลือ 
 3.3 การจัดการเรียนการสอนใหอยูในชวงพัฒนาการที่นักเรียนจะพัฒนาไปถึงนั้น 
ควรเปนกิจกรรมรวมมือกันระหวางครูและนักเรียน โดยคอย ๆ ถายโอนการควบคุมการเรียนรูไปสูนักเรียน  
ใหนักเรียนคอย ๆ เรียนรูเพ่ิมข้ึนจนในท่ีสุดนักเรียนสามารถทำงานไดเอง 
 3.4 การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณาจากมุมมอง 
ของผู เรียน ดังนั ้นในการมอบหมายงานใหแกนักเรียนจึงควรรับฟงความคิดเห็นจากฝายนักเรียน ทฤษฎี 
การประมวลผลสารสนเทศ (information processing theory) ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศนี้ เปนทฤษฎี
ที ่อธ ิบายการเร ียนรู ของมนุษยแตกตางจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมโดยสิ ้นเช ิง โดยอธิบายการเร ียนรู 
วา เปนกระบวนการทำงานของสมองในการแปลงสารสนเทศที่ไดรับรู ผานการดำเนินการตาง ๆ เปนลำดับ 
เพื ่อเปนความคิด เก็บสะสมหรือจดจำไว ในความจำระยะยาว โดยเปรียบเทียบกระบวนการนี ้คล าย 
กับการประมวลผลขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอร ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศนี้ไดรับการพัฒนาเพื่อขยาย
รายละเอียด นำไปอธิบายกระบวนการในการสรางและจดจำขอมูลของสมองใหชัดเจนขึ้น ตลอดจนการควบคุม
กระบวนการนี้ใหมีประสิทธิภาพกระบวนการในการประมวลผลสารสนเทศมีกระบวนการเริ ่มตั้งแตการรับ
สารสนเทศจากสิ ่งแวดลอมจากภายนอกผานเขามาทางประสาทสัมผัสหรือเครื ่องรับ (receptors) ขอมูล 
ที่ประสาทสัมผัสรับรูนี้ไมวาจะเปนภาพ เสียง จะไดรับการแปลงเปนสัญญาณไฟฟาสงไปยังเครื่องรับสัมผัส 
(sensory register) ซึ่งจะเก็บไวเปนระยะเวลาสั้น ๆ ประสาทสวนรับสัมผัสนี้จะทำหนาที่กรองโดยเลือกรับ
เฉพาะสารสนเทศซ่ึงเปนท่ีสนใจเพ่ือสงตอไปยังสมองในสวนท่ีเปนความจำท่ีใชในการทำงาน(working memory) 
หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา ความจำระยะสั้น (short-term memory) การทำงานในชวงนี้คลายกับการทำงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร ตรงที่ขอมูลจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรแตอยูไดชั่วขณะเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ 
ความจำที่ใชในการทำงานเปรียบไดกับแรม (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งมีสมรรถภาพในการทำงานจำกัด 
ทั้งปริมาณและเวลา สารสนเทศในสวนความจำทำงานนี้จะเก็บไวไดนานเพียง 10-20 วินาที จะตองมีการถาย
โอนสารสนเทศนี้ไปยังความจำระยะยาว (longterm memory) หรือจะตองมีการเขารหัสขอมูลการเขารหัส
ขอมูล (encoding) ลักษณะสำคัญของสารสนเทศที่จะเขารหัสไวในความจำระยะยาวไดนั ้น จะตองทำให 
มีความหมาย สารสนเทศที ่ไมมีความหมายไมสามารถเก็บไวที ่ความจำระยะยาว การทำใหสารสนเทศ 
มีความหมายจะตองมีการบูรณาการกับความรูเดิมที่สะสมอยูในความจำระยะยาวดังนั้นสารสนเทศที่เก็บสะสม
อยูในความจำระยะยาวจะถูกดึงออกมาไวที่ความจำทำงานเพื่อเตรียมรับการเชื่อมโยงกับสารสนเทศใหมเพื่อให
เปนสารสนเทศที่มีความหมาย วิธีการจดจำสารสนเทศทำไดหลายวิธี เชน การจดจำในรูปของภาษา เชน 
ความคิดรวบยอด ความคิด หลักการ ขอความท่ีมีความสัมพันธเชิงเหตุผล หรือการเก็บเปนภาพ เปนตน ความจำ
ระยะยาวมีสมรรถภาพไรขีดจำกัดและเก็บไดนาน แตอาจลืมได การลืมอาจเนื่องมาจากการขาดตัวชวยที่ดี 
หรือกลวิธีในการฟนความจำการดึงขอมูลและการตอบสนอง (retrieval and response generator) เมื่อเรา
ตองการนำสารสนเทศท่ีเก็บไวในความจำระยะยาวมาใช สมองจะไดรับการกระตุนจากสิ่งเราตาง ๆ จากภายนอก
ทำใหสารสนเทศเหลานี้ถูกสงกลับมายังหนวยความจำทำงาน และสงตอไปยังประสาทสวนที่ทำหนาที่ควบคุม 
การตอบสนอง ซึ่งประสาทสวนนี้จะจัดระบบการตอบสนองที่เหมาะสมไปยังสวนตาง ๆ ของรางกายใหกระทำ 
ตามที่สมองไดสั่งการทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศนี้ไดรับการพัฒนาเพื่อขยายรายละเอียดของกระบวนการ 
และการจัดโครงสรางของขอมูลท่ีใชในการเรียนรู เชน เรื่องการควบคุมการคิด (metacognition) 
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แนวคิดการสรางความรู สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ (Gredler, 1997, pp. 57-58) 
  1. การสรางความรูเปนกระบวนการทางปญญาของแตละบุคคล (cognitiveconstructivism 
หรือ individual constructivism) มีที่มาจากแนวคิดของเพียเจต นักทฤษฎีคนสำคัญในฝายพัฒนาการทาง
สติปญญา (cognitive development) ซึ่งอธิบายการสรางความรูวาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับประสบการณ
หรือสิ ่งแวดลอมตามธรรมชาติท ี ่ทำใหเกิดภาวะสับสน สงสัย ไมเข าใจหรือที ่ เร ียกวาภาวะไมสมดุล 
(disequilibrium) เพื่อใหเขาสูภาวะหายสงสัยหรือภาวะสมดุล (equilibrium) บุคคลจำเปนตองปรับโครงสราง
ทางปญญา (schema) ดวยกระบวนการทางปญญา (cognitive process) ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการรับเขาสู
โครงสรางทางปญญาเดิม (assimilation) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประสบการณใหมที่ไดรับสอดคลองกับประสบการณเดิม 
บุคคลจะรับความรูนั้นเขาสูโครงสรางทางปญญาเดิม ทำใหความรูความเขาใจในโครงสรางทางปญญาเดิมขยาย
ขอบเขตกวางขวางมากขึ ้น และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญาเดิมสู โครงสรางทางปญญาใหม 
(accommodation) เกิดขึ้นเมื่อประสบการณใหมไมสอดคลองกับประสบการณเดิม จำเปนตองมีการปรับ 
หรือสรางโครงสรางทางปญญาข้ึนใหมกระบวนการทางปญญานี้ทำใหบุคคลมีการปรับ เพ่ิม และขยายความรูและ
ประสบการณ คำว าโครงสร างทางปญญา (schema) เป นคำที ่ ใช  เพ ื ่อเป นต ัวแทนขององคประกอบ 
ของความคิดที ่เปนหนวยยอยที ่สุดของโครงสรางทางปญญา ซึ ่งอาจอยู ในรูปของวัตถุ เหตุการณ ภาพ  
และโครงสรางภาษา เปนตน 
  2. การสรางความรูเปนกระบวนการทางสังคม (social constructivism) มีที่มาจากแนวคิด
ของไวก็อทสกี ซึ่งเปนนักทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมที่อธิบายวาความรูเปนผลิตผลจากการสะสมประสบการณ
ทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแตบรรพบุรุษ การเรียนรูนั้นเกิดขึ้นผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอื่นโดยใช
ภาษาและสัญลักษณอื่น ๆ ที่ใชอยูในสังคมเปนสื่อกลางในการจัดการกับความคิดไวก็อทสกีเชื่อวาเราสามารถ
เรียนรูจากบุคคลอื่น ๆ ที่อยูในสังคมโดยผานวิธีการชวยเหลือชี้แนะการคิดเมื่ออยูในชวงระดับพัฒนาการ 
การเร ียนรู ท ี ่ผ ู  เร ียนมีศักยภาพจะไปใหถ ึง หรือที ่ เร ียกวา “zone of proximaldevelopment (ZPD)”  
ซึ่งหมายถึง ชองวางระหวางระดับพัฒนาการทางสติปญญาที่บุคคลเปนอยูหรือที่บุคคลสามารถทำงานโดยลำพัง
ดวยตนเองกับพัฒนาการทางสติปญญาที่บุคคลมีศักยภาพจะไปใหถึงหรือสิ่งที่บุคคลสามารถทำไดตอเมื่อไดรับ
ความชวยเหลือชี้แนะจากผูที่มีความรูและทักษะมากกวา ดังนั้นการมอบหมายงานที่ผูเรียนสามารถทำไดเองอยู
แลวหรืองานท่ีผูเรียนทำโดยใชระดับสติปญญาท่ีเปนอยูจึงไมไดเปนการสงเสริมการเรียนรู แตการมอบหมายงาน
ที่ทาทายความสามารถของผูเรียนหรืองานที่ตองใชความสามารถทางสติปญญาที่สูงกวาที่ผูเรียนเปนจึงจะถือวา
สงเสริมการเรียนรู การเรียนรูจึงหมายถึงการที่ผู เรียนไดบรรลุถึงระดับพัฒนาการทางสติปญญาที่ผู เรียน 
มีศักยภาพจะไปถึงหรือสามารถทำสิ่งที่ทาทายไดโดยไดรับความชวยเหลือชี้แนะการคิดจากครู ผูใหญและเพื่อน 
ที่รู มากกวา แนวคิดของไวก็อทสกีเกี ่ยวกับการเรียนรูนี ้ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรูที่เสนอวาครูควรสอนสิ่งที่ล้ำหนาระดับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2555, 
หนา 92)  
  จากการอธิบายกระบวนการสรางความรู ด ังกลาวขางตนจึงสรุปไดว า การเรียนรู  เปน
กระบวนการทางปญญาท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคลและกระบวนการทางสังคมรวมกันการเรียนรูตามทฤษฎีการสราง
ความรูท้ังสองทฤษฎี นำมาสรุปเปนหลักการสำคัญในการเรียนรู ไดดังนี้ (Eggen & Kauchak, 2006, pp. 27-29) 
  1) การเรียนรูประสบการณใหมข้ึนกับประสบการณเดิมของผูเรียน 
  2) การเรียนรูคือการสรางความหมาย ความเขาใจของผูเรียนจากประสบการณท่ีไดรับ 
  3) การสรางความเขาใจของผูเรียนมีพ้ืนฐานมาจากสิ่งท่ีผูเรียนรูมากอน 
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  4) การสรางความเขาใจของบุคคลเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน  
  5) ผูเรียนเรียนรูไดดีในสิ่งท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ การเรียนรูเปนกระบวนการเชิงรุก ไมใชกระบวนการเชิงรับ 
  6) ประสบการณการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรมและมีความเชื่อมโยงกับสภาพจริงทำใหผูเรียนมี 
ความเขาใจอยางลึกซ้ึงมากกกวาสิ่งท่ีเปนนามธรรมและไมมีความเชื่อมโยงกับสภาพจริง 
 
การประยุกตสูการสอน ทฤษฎีการสรางความรูประยุกตไปใชในการเรียนการสอนได ดังนี ้
  1) การเรียนรูประสบการณใหมขึ้นกับประสบการณเดิมของผูเรียน ดังนั้นกอนเรียนเรื่องใหม 
ผู สอนควรสำรวจความรู และประสบการณเดิมของผู เรียนที ่จำเปนตอการเรียนรูเรื ่องใหม เพื ่อใหผู เรียน 
ไดเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมสูการเรียนรูเรื่องใหมทำใหผูเรียนมีความเขาใจการเรียนรูเรื่องใหมไดดี
ข้ึน เชน การข่ีจักรยานเปนพ้ืนฐานของการข่ีจักรยานยนต ผูเรียนท่ีสามารถข่ีจักรยานได จะมีพ้ืนฐานคือการทรง
ตัวและประสบการณในการใชถนน ดังนั ้นเมื ่อไดเรียนรูการสตารทเครื่องยนตและเขาใจกลไกการทำงาน 
ของเครื่องยนต การเรียนรูการขี่รถจักรยานยนตก็จะสามารถเรียนรูไดงายขึ้นบทบาทของครูคือการกำหนด
จุดประสงคการเรียนรูที ่มีความหมายกับผูเรียน และเตรียมกิจกรรมหรือประสบการณการเรียนรู ที ่จำเปน 
ตอการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีสรางนั้น 
  2) การเรียนรูคือการสรางความหมาย ความเขาใจของผูเรียนจากประสบการณท่ีไดรับ เชน การ
ที่ผูเรียนเขาใจวาฤดูรอน รอนกวาฤดูหนาวเพราะโลกอยูใกลดวงอาทิตยมากกวา เสื้อโคททำใหผูสวมใสอบอุน
เพราะเสื้อโคทเปนแหลงกำเนิดของความรอน เชนเดียวกับไฟ การเขาใจดังกลาวนี้มาจากการแปลความหมาย
จากประสบการณของผูเรียนเอง 
  3) กอนการจัดการเรียนรูเรื่องใหม ควรตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนวาเปนความรูที่ถูกตอง
หรือไม หากเปนความรูที่ไมถูกตองหรือเปนความเขาใจผิด ตองแกไขใหถูกตอง เพราะในการสรางความเขาใจ
ใหมนั้น ผูเรียนจะแปลความหมายของสิ่งที่เรียนรูใหมจากความรูและประสบการณเดิมที่มีอยู เชน เวลาเอามือ
วางเหนือเตาไฟจะรูสึกวามือรอน ดังนั้นนักเรียนจึงสรุปวาในฤดูรอนท่ีเรารูสึกรอนก็เพราะโลกอยูใกลดวงอาทิตย
มากกวาในฤดูหนาวนั่นเอง ซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลดี นักเรียนอาจตีความในลักษณะเดียวกันนี้กับเรื ่องอื่น เชน  
การสวมเสื้อโคททำใหอบอุนวาเปนเพราะเสื้อโคทเปนแหลงกำเนิดของความรอน เชนเดียวกับไฟที่ทำใหมือรอน 
ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง 
  4) การเรียนรูเปนปฏิสัมพันธทางสังคม ดังนั้นควรจัดใหผูเรียนไดทำงานเปนกลุมเล็กเพื่อใหมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอนหรือการจัดใหผูเรียน 
ไดเรียนรูกับผูทรงภูมิความรูท่ีอยูในทองถ่ิน 
  5) ลดการบรรยาย จัดกิจกรรมหรือสถานการณที่ทาทายสติปญญาและศักยภาพของผูเรียน  
ใหผูเรียนสรางความรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติและประยุกตใชความรูในสถานการณจริงและสะทอนผล
การเรียนรูของตนเอง 
  6) จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงในสังคมเพื ่อให
ผูเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนรู 
  7) ใหผู เรียนเปนผู รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง โดยสงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะ 
การเรียนรูและทิศทางการเรียนรูของตนเอง ไดแก การวางแผนบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองควบคุม
ติดตามผลการเรียนรูดวยตนเอง ประเมินผลและปรับปรุงการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
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  8) บทบาทของครู คือ สงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือ ชี้แนะการเรียนรูใหผูเรียน
ประสบความสำเร็จในการเรียนทฤษฎีการเรียนรูสำคัญที่กลาวมาขางตนไดใหขอความรูที่เปนประโยชนทำใหเรา
เขาใจการเรียนรู ของผู เรียนวาเกิดขึ ้นไดอยางไร ซึ ่งนำไปประยุกตใชในการจัดสภาพแวดลอมที ่สงเสริม 
ใหเกิดการเรียนรูตลอดจนสงเสริมบทบาทของครู และผูเรียนท่ีจะเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
 

(ที่มาhttps://sites.google.com/site/hnwykarreiynru123/thvsdi-kar-reiyn-ru-laea-kar-prayukt-su-kar-
sxn. สืบคนเม่ือ 29 กันยายน 2563) 
 

 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  สกล  คามบุศย (2559 น.89) กลาววา รูปแบบมีหลายประเภท ไดแก รูปแบบทางการศึกษา
และสังคมศาสตร รูปแบบท่ีใชการอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ รูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณที ่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อ 
ในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ และรูปแบบที่นำเอาตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผลท่ี
เกิดข้ึน เปนตน 
  ประชา  แสนเย็น (2558 น.15) กลาววา รูปแบบ (Model) หมายถึง โครงสราง โปรแกรม 
แบบจำลอง หรือตัวแบบที่จำลองสภาพความเปนจริงโดยสรางขึ้นจากการลดทอนเวลาหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
โดยพิจารณาวามีสิ ่งใดบางที่ตองนำมาศึกษาเพื่อใชแทนแนวความคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง 
โครงสรางที ่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื ่องเพื ่อใหเขาใจ  
รวมถึงการอธิบาย หรือการแสดงองคประกอบสำคัญๆ ของสิงใดสิ่งหนึ่งใหงายขึ้น สำหรับใชเปนแนวทาง 
ในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
 

  บุญเลี้ยง  ทมทอง (2556 น.63-64) ไดใหความหมายวาการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
เปนการผสมผสานวิธีการหลายๆ วิธีเขาดวยกัน ทั้งวิธีการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอน ผานการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมหรือการสอนแบบเผชิญหนากัน (Face to Face) และการเรียนการสอน
แบบออนไลน (Online) โดยเนนใหผู เรียนไดรับการฝกฝนและลงมือปฏิบัติจริงเพื ่อใหการจัดการเรียนรู 
มีความยืดหยุนและทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ บรรลุเปาหมายของการเรียนรู 
   
  นปดล นพเคราะห (2555 น. 92) กลาววา รูปแบบ หมายถึง โครงสราง หรือองคประกอบ 
ของปจจัยที่มีความสัมพันธกันในเชิงของความเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่งถูกกำหนดขึ้นอยางเปนระบบสามารถ 
ใชอธิบายหรือบรรยายคุณลักษณะสำคัญปรากฏการณที ่เกิดขึ ้นใหชัดเจนและเขาใจไดงายโดยสามารถ 
นำไปประยุกตใชกับสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันเพื่อใหเกิดปรากฏการณที่คลายคลึง 
หรือใกลเคียงกันได 
 

  รัตนะ  บัวสนธ (2552 น.124) กวาววา รูปแบบมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ (1) แผนภาพ
หรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ียังไมสมบูรณเหมือนของจริง (2) แบบแผนความสัมพันธของตัวอักษรหรือสมการ
ทางคณิตศาสตร และ (3) แผนการที่แสดงถึงองคประกอบการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนภาพยอสวนของทฤษฎี 
หรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 
 

https://sites.google.com/site/hnwykarreiynru123/thvsdi-kar-reiyn-ru-laea-kar-prayukt-su-kar-sxn.%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
https://sites.google.com/site/hnwykarreiynru123/thvsdi-kar-reiyn-ru-laea-kar-prayukt-su-kar-sxn.%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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  สุนิสา  วิทยานุกรณ (2552 น. 81) กลาววา รูปแบบ (Model) หมายถึง ตัวอยาง แบบอยาง
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางการสรางหรือทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบในอนาคต รูปแบบเปนชุดของปจจัย 
หรือตัวแปรที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงหรืออธิบายใหเห็นถึงความสมัพันธขององคประกอบสำคัญในเรื่องใด
เรื่องหนึ ่งโดยเฉพาะ หรือรูปแบบคือชุดของหลักการและการปฏิบัติที ่กำหนดขึ ้นอยางมีแบบแผนที่แสดง
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ ของกระบวนการ 
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สวนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 
 

3.1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ระดับภาค เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2561 กับ ปการศึกษา 2562 
ของสถานศึกษานำรองป พ.ศ. 2562 ท่ีนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู ภายใตโครงการ 
TFE (Teams For Education) ของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
  จากการประชุมชี ้แจงแนวทางแนวทางการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education)  
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มติที่ประชุมกำหนดใหมีการ
วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัภาค โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรองท่ีนำรูปแบบ/แนวทางไปใช ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกว สรุปไดดังนี้ 
   3.1.1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของสถานศึกษาที่นำรองที่นำรูปแบบ/แนวทางไปใช ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวางปการศึกษา 2561 กับ ปการศึกษา 2562 ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
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ตารางที ่ 4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(Ordinary Nation Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561  
กับ ปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง ที่นำรูปแบบ/แนวทางไปใช ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

 
  จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา2561-2562 ของ
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ 2562 พบวา         ครูผูสอนมีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯท่ีมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน 
และ        มีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯท่ีมีผลการเรียนลดลง 

 
 
 

ระดับชั้น  
สถานศึกษานำรอง ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ปการศึกษา 2562 2561 2562 
ผลเปรียบ 

เทียบ 
2561 2562 

ผลเปรียบ 
เทียบ 

2561 2562 
ผลเปรียบ 

เทียบ 
2561 2562 

ผลเปรียบ 
เทียบ 

2561 2562 
ผลเปรียบ 

เทียบ 

ป.6 

บานคลองครก 48.18 50.54 2.36    27.21 25.83 -1.38 31.18 33.33 2.15 33.03 36.74 3.71 
วัดขุนซอง 53.19 46.03 -7.16    27.97 24.83 -3.14 29.65 30.00 0.35 35.26 33.78 -1.48 
วัดเวฬุวัน 50.65 45.87 -4.78    26.83 27.17 0.34 31.54 31.30 -0.24 34.94 29.11 -5.83 
บานทรัพยเจริญ 50.85 50.43 -0.42    28.39 28.95 0.56 32.62 26.61 -6.01 37.08 31.96 -5.12 

ม. 3 

แกงหางแมวพิทยาคาร 54.63 53.46 -1.17    26.59 27.81 1.22 26.32 21.85 -4.47 36.32 28.95 -7.37 
บานคลองครก 50.76 55.89 5.13    23.65 24.22 0.57 25.18 20.67 -4.51 34.12 28.92 -5.20 
วัดขุนซอง 50.96 44.11 -6.85    27.65 26.59 -1.06 26.78 19.56 -7.22 32.43 28.15 -4.28 
วัดเวฬุวัน 53.68 58.07 4.39    25.27 30.57 5.30 26.18 28.00 1.82 35.00 28.48 -6.52 
บานทรัพยเจริญ 54.33 54.11 -0.22    26.13 26.37 0.24 25.08 20.53 -4.55 33.42 28.42 -5.00 

ม. 6 แกงหางแมวพิทยาคาร 43.98 37.10 -6.88 33.40 34.13 0.73 26.05 23.42 -2.63 24.88 18.81 -6.07 28.36 27.73 -0.63 
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ตารางที ่ 5 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(Ordinary Nation Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561  
กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง ที่นำรูปแบบ/แนวทางไปใช ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตราด 

ชั้น สถานศึกษานำรอง 

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ป 

2561 
ป 

2562 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 

ป 
2561 

ป 
2562 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 

ป 
2561 

ป 
2562 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 

ป 
2561 

ป 
2562 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 

ป 
2561 

ป 
2562 

ผล 
เปรียบ 
เทียบ 

ป.6 

โรงเรียนคลองขวาง 48.55 51.19 +2.64    29.90 29.72 -0.18 27.88 36.11 +8.23 38.92 33.06 -5.86 
โรงเรียนวัดบุปผาราม 47.54 53.96 +6.42    27.71 27.14 -0.57 24.58 33.57 +8.99 30.93 37.96 +7.03 
โรงเรียนบานโขดทราย 50.75 41.71 -9.04    28.75 22.92 -5.83 24.00 25.83 +1.83 36.80 27.67 -9.13 
โรงเรียนวัดบางปดลาง 51.71 55.36 +3.65    32.50 20.42 -12.08 27.50 44.59 +17.09 37.81 37.88 +0.07 
โรงเรียนบานหนองบัว 50.47 44.08 -6.39    29.10 24.17 -4.93 23.60 26.33 +2.73 35.84 29.41 -6.43 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 40.34 36.15 -4.19    29.21 25.0 -4.21 25.53 24.00 -1.53 28.74 29.37 +0.63 

ม.3 

โรงเรียนคลองขวาง 57.39 51.77 -5.62    26.56 28.71 +2.15 27.56 23.13 -4.43 33.89 29.28 -4.61 
โรงเรียนบานหนองบัว 46.44 53.43 +6.99    24.78 32.35 +7.57 27.33 27.86 +0.53 30.56 31.45 +0.89 
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 56.74 59.48 +2.74    25.47 27.69 +2.22 31.16 22.29 -8.87 34.84 28.60 -6.24 
โรงเรียนสะตอวิทยาคม 
รัชมังคลาภเิษก 

40.45 42.83 +2.38    23.81 30.75 +6.94 23.74 26.07 +2.33 30.84 30.81 -0.03 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 43.84 46.03 +2.19    26.77 29.61 +2.84 26.97 24.00 -2.97 31.87 29.39 -2.48 

ม.6 

โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 47.83 49.00 +1.17 35.00 43.43 +8.43 28.13 26.78 -1.35 32.08 36.43 +4.35 29.60 23.53 -6.07 
โรงเรียนสะตอวิทยาคม 
รัชมังคลาภเิษก 

43.42 38.50 -4.92 34.21 32.00 -2.21 23.29 24.82 +0.90 19.21 19.64 +0.43 25.77 32.07 +6.30 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 36.78 30.55 -6.23 30.83 29.50 -1.33 21.74 22.38 +0.64 19.24 13.00 -6.24 25.50 25.98 +0.48 
 

   จากตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา2561-2562 
ของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ 2562 พบวา         ครูผูสอนมีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯท่ีมีผลการเรียน
เพ่ิมข้ึน และ        มีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯ ท่ีมีผลการเรียนลดลง 
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ตารางที ่ 6 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(Ordinary Nation Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561  
กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง ที่นำรูปแบบ/แนวทางไปใช ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

 

ระดับ 

ชั้น 

สถานศึกษานำรอง 

 ป 62  

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

2561 2562 
ผล 

เปรียบเทียบ 2561 2562 
ผล 

เปรียบเทียบ 2561 2562 
ผล 

เปรียบเทียบ 2561 2562 
ผล 

เปรียบเทียบ 2561 2562 
ผล 

เปรียบเทียบ 

ป.6 

บานเขาสองกลอง 27.50 70.00 +42.5    24.53 23.44 -1.09 18.13 28.54 +10.41 26.44 30.47 +4.03 

บานชุมพล 43.30 73.50 +30.20    27.05 24.66 -2.39 21.00 23.86 +2.86 30.11 25.50 -4.61 

บานคลอง 3 32.00 49.00 +17    26.00 19.38 -6.62 24.55 21.88 -2.67 25.00 19.80 -5.2 

ม. 3 

อุบลรัตนฯ 48.49 44.22 -4.27    25.38 28.84 +3.46 25.33 19.91 -5.42 30.62 29.37 -1.25 

เขาเพ่ิมนารฯี 44.91 43.78 -1.13    24.32 27.70 +3.38 26.64 21.26 -5.38 31.14 28.36 -2.78 

บานเขาสองกลอง 37.50 45.59 +8.09    24.83 27.82 +2.99 23.67 18.18 -5.49 30.33 29.55 -0.78 

บานชุมพล 42.09 46.70 +4.61    25.09 23.40 -1.69 23.27 22.80 -0.47 33.64 27.70 -5.94 

ม.6 
อุบลรัตนฯ 37.00 34.20 -2.8 33.50 30.47 -3.03 22.19 22.21 +0.02 19.25 16.50 -2.75 23.18 27.10 3.92 

เขาเพ่ิมนารฯี 35.11 32.80 -2.31 31.22 33.81 +2.59 23.48 23.15 -0.33 19.30 15.74 -3.56 26.48 25.87 -0.61 

 
  จากตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา2561-2562 ของ
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ 2562 พบวา         ครูผูสอนมีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯท่ีมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน 
และ        มีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯ ท่ีมีผลการเรียนลดลง 
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 จากตารางแสดงคาสถิติพ้ืนฐานระดับโรงเรียนของ สถานศึกษานำรอง TFE ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก   ระหวางปการศึกษา 2561 – 2562  สรุปไดดังนี้  

 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานระดับโรงเรียน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของ

สถานศึกษานำรองท่ีเขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เปรียบเทียบผลคะแนน 2 ป ยอนหลัง (ปการศึกษา 2561 - 2562 จำนวน 3 แหง พบวา มีคะแนนเพ่ิมข้ึนท้ัง 

3 แหงในวิชาภาษาไทย  สวนวิชาท่ีลดลงทุกแหง คือวิชาภาษาอังกฤษ  โดยโรงเรียนบานเขาสองกลองมีคะแนนเพ่ิมข้ึนทุกวิชา และโรงเรียนบานคลองสามวิทยามีคะแนนลดลง

ทุกวิชา ยกเวนภาษาไทย    ในขณะท่ีโรงเรียนบานชุมพล มีท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง อยางละ 2 วิชา 

 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานระดับโรงเรียน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของ 
สถานศึกษานำรองท่ีเขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบผลคะแนน 2 ป ยอนหลัง (ปการศึกษา 2561 -  2562 จำนวน 4 แหง พบวา มีคะแนนเพ่ิมข้ึน  

3  แหง ในวิชาภาษาอังกฤษ ยกเวนโรงเรียนบานชุมพล   ในขณะท่ี วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนลดลงทุกแหง   สวนวิชาภาษาไทยมีคะแนนท้ังเพ่ิมข้ึนและ

ลดลงอยางละ 2 แหง   

  3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานระดับโรงเรียน (Ordinary National Educational Test : O-NET)  

ของสถานศึกษานำรองท่ีเขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบผลคะแนน 2 ป ยอนหลัง (ปการศึกษา 2561 – 2562  จำนวน 2 แหง พบวา ท้ังสองแหง 

มีคะแนนลดลง ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร  นอกนั้น โรงเรียนท้ัง  2 แหงมีคะแนนเพ่ิมข้ึนและลดลง ในวิชาวิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร    

โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 2  วิชา สวนโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา เพ่ิมข้ึน  1  วิชา 
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ตารางที ่ 7 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(Ordinary Nation Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561  
กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง ที่นำรูปแบบ/แนวทางไปใช ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางที ่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา2561-2562  
ของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ 2562 พบวา         ครูผูสอนมีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯที่มีผลการเรียน
เพ่ิมข้ึน และ        มีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯ ท่ีมีผลการเรียนลดลง จากตารางแสดงคาสถิติเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561 กับ 2562 ของสถานศึกษานำรองที่นำรูปแบบ/แนวทางไปใชชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี สรุปไดดังนี้ สถานศึกษานำรองทั้งหมด 5 แหง มีจำนวน 4 แหง ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนเปนบางรายวิชา โดยในระดบัชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานปรือวายใหญ เพ่ิม 1 วิชา ไดแก คณิตศาสตร โรงเรียนบานวังบัวทอง เพ่ิมท้ังหมด 3 วิชา ไดแก ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และคณิตศาสตร และโรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภจักรพงษพิทยาลัย เพ่ิมข้ึน 1 วิชา คือ คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ) และโรงเรียนประจันตราษฎรบำรุง เพ่ิมข้ึน 1 วิชา คือ 
ภาษาอังกฤษ เมื่อผลปการศึกษา 2562 มาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานวังบัวทองมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูง
กวาระดับประเทศ จำนวน 1 วิชา คือ ภาษาไทย และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษพิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวาระดับประเทศ จำนวน 1 วิชา คือ 
วิทยาศาสตร 

ชั้น 
สถานศึกนำรอง  

ปการศึกษา 2562 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป.6 
บานปรือวายใหญ 46.47 44.98 -1.49 26.79 26.67 -0.12 26.07 27.92 +1.85 32.59 31.42 -1.17 
บานวังบัวทอง 41.44 50.13 +8.69 28.75 31.25 +2.50 23.75 29.00 +5.25 39.25 33.83 -5.42 
ทบอ.จักรพงษฯ 47.78 45.09 -2.69 34.69 30.15 -4.54 27.45 28.40 +0.95 36.17 35.70 -0.47 

ม.3 
เทศบาล 4 47.48 43.47 -4.01 25.00 25.69 +0.69 25.93 21.88 -4.05 30.14 28.46 -1.65 
ประจันตราษฎรบำรุง 50.35 50.27 -0.08 27.31 29.55 +2.24 26.58 22.78 -3.80 34.03 28.30 -5.73 
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ตารางที ่ 8 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(Ordinary Nation Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561  
กับปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานำรอง ที่นำรูปแบบ/แนวทางไปใช ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 

  จากตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา2561-2562 ของ

สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ 2562 พบวา         ครูผูสอนมีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯท่ีมีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน 

และ        มีรูปแบบจัดการเรียนรูตามโครงการฯ ท่ีมีผลการเรียนลดลง 

  จากตารางแสดงคาสถิติเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปการศึกษา 2561 
และ 2562 ของสถานศึกษานำรองท่ีนำรูปแบบ/แนวทางไปใชชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแกว  สรุปดังนี้  ในระดับภาพรวม พบวา ในแตละวิชามีทั้งคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น/ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2561 ท่ีผานมา โดยวิชาที่มีคาเฉลี่ยเพิ่มและลดลง
ใกลเคียงกันคือกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พบวา มีจำนวน 3 โรงเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน และมีจำนวน 4 โรงเรียนมีคาเฉลี่ยลดลง ซ่ึงจำนวนโรงเรียนคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเทากับ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ สวนกลุมสาระการเรียนรูวชิาคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร พบวามีคาเฉลี่ยลดลงทุกระดับชั้นทุกโรงเรียนเมื่อเปรียบ
เทียกับปการศึกษาที ่ผ านมา เมื ่อพิจารณาในระดับชั ้น คือ ช ั ้นประถมศึกษาปที ่  6 ช ั ้นมัธยมศึกษาปท ี ่  3 และชั ้นมัธยมศึกษาป   6 พบวา ช ั ้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 โรงเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยลดลงในทุกรายวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา สวนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจะมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แตลดลงในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สวนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวามีคาเฉลี่ยลดลดทุกกลุมสาระการเรียนรู 
เม่ือเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา

 
 

ชั้น 
สถานศึกนำรอง  

ปการศึกษา 2562 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป 2561 ป 2562 
ผล 

เปรียบ 
เทียบ 

ป. 6 

ตชด. พีระยานุเคราะห 50.44 42.57 -7.85 28.13 27.50 -0.63 30.00 29.29 -071 31.88 28.29 -3.59 
บานโคคลาน  37.98 45.13 +7.15 25.71 23.21 -2.50 19.87 21.26 +1.39 31.22 29.42 -1.80 
นิคมสงเคราะห 1 50.85 42.06 -8.79 26.50 27.13 +0.63 29.00 24.00 -5.00 40.20 27.35 -12.85 
บานทุงหินโคน 56.41 51.97 -4.44 33.64 32.50 -1.14 34.09 32.00 -2.09 41.27 36.95 -4.32 

ม. 3 
บานทุงหินโคน 46.66 48.58 +1.92 25.27 28.75 +3.48 23.02 21.85 -1.17 32.98 26.88 -6.71 
ซับมวงวิทยา 45.89 49.38 +3.49 24.00 27.06 +3.06 27.74 22.00 -5.74 31.57 27.59 -3.98 

ม. 6 ซับมวงวิทยา 42.82 34.34 -8.48 23.83 22.22 -1.61 22.25 17.73 -4.52 26.79 24.68 -2.11 
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 3.2  รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัดและสถานศึกษาที่เขารวมโครงการและไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทนนำเสนอในงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการพัฒนารูปแบบฯ      

 3.2.1 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจดัการเรียนรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
ในการดำเนนิงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ภาพท่ี 2 นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีตามโครงการ TFE (TEAMS FOR EDUCATION) ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทมีแนะ 

ทมีทาํ ทมีหนุน ทมีนาํ 

• ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาและพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

• มีการพัฒนารูปแบบการ 

พัฒนาการจัดการเรียนรูและถายทอด

ความรูเก่ียวกับการพัฒนานักเรียนของ

โรงเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละ

วิชาต่ํากวารอยละ 50 

• รวมพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
แบบคูขนาน เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด 
ในกลุมเปาหมายใหมีความตอเน่ืองใน 
การดําเนินการและมีความยั่งยืนในดาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
นําไปสูการขยายผลใหโรงเรียนอ่ืนๆ  
ในสังกัดไดมีการนํารูปแบบ (Best 
Practices) ไปประยุกตใชอยาง
แพรหลายและหลากหลายครอบคลุม
พ้ืนท่ีในจังหวัด 

สถานศึกษา มีภาพแวดลอมท่ี  
ความสะอาด ความรมรื่นและ 

มีความสวยงามท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ครู เปนครูมืออาชีพสามารถจัด 

การเรียนรูใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง

ไดตามมาตรฐานความรู คุณธรรมและ

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

นักเรียน  มีนิสัยในการใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองในวิถีทางตางๆ มีเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนรู ควบคูคุณธรรมและมีทักษะจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 และสามารถพัฒนาตนเองได 

ผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหาร/กฎหมายการศึกษา/นิเทศการศึกษาและการสอน 
ในคณะกรรมการศึกษาจังหวัด/คณะอนกรรมการบริหารงานบคคลและคณะอนกรรมการพัฒนาการศึกษา  

ศึกษาธิการจังหวัด 

คณะศึกษานิเทศกสนง.ศธ.จ. สพท. 
ทองถ่ิน ตชด และเอกชน  

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
ผอ.สพท.และกลุมนิเทศฯใน สพท.ตนสังกัด

และผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในหนวยงาน

การศึกษาอ่ืน 

• สรางการรับรูในโครงการ TFE (Teams 
for Education)และความสําคัญของ
โครงการ 

• แสวงหาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกสังกัดในจังหวัดที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑและสมัครใจเขารวมโครงการ 

• ประชุมผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมกับทีมแนะและทีมนํา
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
Teams for Education) 

• ติดตามการดําเนินงานตามขั้นตอนตาม
ตัวชี้วัดในประเด็นสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน และคําแนะนําเพิ่มเติม 

(On Site) 
• สรางชองทางการส่ือสารสรางความ

เขาใจและเผยแพรผลการดําเนินงาน
หรือกิจกรรม โดยเปดไลน “Coaching 
Teams” Application line) 
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   1) ทีมในการทำงาน (ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื ่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการในการขับเคลื่อนตามโครงการ TFE (Teams for Education) จังหวัดจันทบุรี จากระดับจังหวัดสู
ระดับสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563) ประกอบดวย  
ทีมแนะ ทีมนำ ทีมทำ ทีมหนุน 
   2) กระบวนการทำงาน ทั้งที่ 4 ทีม ไดดำเนินการตามบทบาทหนาที่ภายใตโครงการ TFE 
(Teams For Education) จังหวัดจันทบุรี  
    2.1)  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ (ทีมแนะ) เพ่ือใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะในการ
ดำเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดจันทบุรี รวมกับคณะทีมนำ เพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการพิจารณานำเสนอรายชื่อโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
    2.2) จัดประชุมทีมทำ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และผูแทนครูของ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ เพื่อรับรู สรางความเขาใจ และเห็นความสำคัญของโครงการ ตลอดจนแนวทางการ
ดำเนินการในระดับสถานศึกษา 
 
    2.3) ประสานงานกับทีมหนุน (หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาที่เขารวม
โครงการ) เพ่ือสรางความเขาใจและสนับสนุนการดำเนินการแบบคูขนานกับโครงการ และมีโอกาสเขารวมประชุม 
ในแตละระดับ และเปนสวนหนึ่งของคณะนิเทศ/ติดตามโรงเรียนในโครงการฯ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
    2.4) ประชุมสรางความเขาใจ ทีมนำและทีมทำ เพื ่อสรางความสัมพันธ 
ในเชิงระบบ และแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอน ปจจัยตัวชี้วัดในนิเทศ ติดตาม โดยแบงสายและกำหนดการออก
นิเทศ ติดตาม  
             2.5) จัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษานำรองประจำปงบประมาณ 2563 
             2.6) การน ิ เทศ ต ิดตาม แบบม ีส วนร วม ประกอบด วย ผ ู ทรงค ุณว ุฒิ   
และศึกษานิเทศก จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนท่ี  
             2.7) สนับสนุนการจัดนิทรรศการเพื ่อแลกเปลี ่ยนเร ียนรู   ในกลุ มพี ่ เล ี ้ยง  
และระดับจังหวัด 
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ภาพท่ี 3 รูปแบบแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู ของสำนำงานศึกษาธิการจังหวัด 

Model ศธจ.จันทบุรี : 4 Teams Together  
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   ตารางที่ 9 สถานศึกษานำรอง ประจำปการศึกษา 2562 และสถานศึกษาเครือขายประจำป
การศึกษา 2563 ที ่ เข าร วมโครงการ TFE (Teams For Education)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
จำนวน 22 แหง 

สถานศึกษานำรอง 

ประจำปการศึกษา 2562  

สถานศึกษาเครือขาย 

ประจำปการศึกษา 2563  

1. โรงเรียนวัดขุนซอง 
สพป.จันทบุรี เขต 1 

1.โรงเรียนวัดหนองคัน อ.ทาใหม สพป.จันทบุรี เขต 1 
2.โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม อ.ทาใหม สพป.จันทบุรี เขต 1 
3.โรงเรียนบานโคกวัด อ.แกงหางแมว สพป.จันทบุรี เขต 1 

2.โรงเรียนบานคลองครก 
สพป.จันทบุรี เขต 1 

4.โรงเรียนตชด.บานบอชะอม อ.แกงหางแมว กก ตดช. 11 
5.โรงเรียนตชด.บานคลองแดง อ.แกงหางแมว กก ตดช. 11 

3. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
สพป.จันทบุรี เขต 2 

6.โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 อ.ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 

7.โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 อ.เมืองจันทบุร ีเทศบาลเมือง
จันทบุรี 

4. โรงเรียนบานทรัพยเจริญ 
สพป.จันทบุรี เขต 2 

8. โรงเรียนปะตงวิทยา อ.สอยดาว สช.  
9. โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว อ.สอยดาว สช. 
10. โรงเรียนบานทับสงฆ อ.สอยดาว สพป.จันทบุรี เขต 2 

5. โรงเรียนแกงหางแมว 
พิทยาคาร 
สพม.17  

11. โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม อ.ทาใหม สพม. 17  
12. โรงเรียนศรีรัตนราษฎรนุเคราะห อ. ทาใหม สพม. 17  
13. โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม อ. ทาใหม สพม.17  
14. โรงเรียนมัธยมทาแคลง อ.นายายอาม สพม. 17  
15. โรงเรยีนเครือหวายวิทยาคม อ.โปงน้ำรอน สพม. 17  
16. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อ.โปงน้ำรอน สพม. 17  
17. โรงเรียนบางกะจะ อ.เมือง สพม. 17  

 

 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนบางกะจะ สังกัด สพม. 17 
โดยการบริหารงานของ นายประเสริฐ  ภูทรัพย  ผูอำนวยการโรงเรียนบางกะจะ 
  โรงเร ียนบางกะจะจัดทำแผนการจัดการเร ียนรู   Active learning วิชาว ิทยาศาสตร ในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารบริสุทธิ์ ท่ีวิเคราะหการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 2560-2562 จากรายงานฉบับท่ี 2 คาคาสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรูสำหรับ
โรงเรียน ฉบับที่ 3 รอยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแตละขอระดับโรงเรียน และฉบับที่ 5 คาสถิติแยกตามสาระการ
เรียนรูระดับโรงเรียน พบวา รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร ควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนของ
โรงเรียนต่ำกวาคะแนนระดับประเทศ และที่สำคัญรายวิชานี้ มีนักเรียนที่ไดคะแนนต่ำกวาเกณฑรอยละ 50 สราง
ความเขาใจ สู การปรับการเรียนเปลี ่ยนวิธ ีสอน Active learning โดยนอมนำแนวทางพระบรมราชบายดาน
การศึกษาในรัฐกาลที่ 10 ดานคุณธรรมและการเปนพลเมืองที่ดี ดวยทฤษฏี บลูม กระบวนการสี่เสาหลักทาง
การศึกษา 4 H (Head Heart Hand และ Health) และทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (3R + 8C) จัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ใช Model : SCIT Buddha การหยั่งรู  (สรางความตระหนัก ระดมความคิด 
ปจเจกบุคคล ลองผิดรองถูก) พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับหองเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ภาพท่ี 4 รูปแบบแนวทางพัฒนาการจัดการเรยีนรูของโรงเรียนบางกะจะ 
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   ภาพท่ี 5 รูปแบบแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนบางกะจะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนบางกะจะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สาร
สมบัติ โดยครูผูสอน นางสาวอภัสสรณ เอ่ียมสกุล เพ่ือถายทอดความรูท่ีดี สูหองเรียน ดวย Model : SCIT Buddha 
การหยั่งรู (Suffer, Cause, Individual ,Trial and error) ทำใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการสอน ในกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีการทำงานที่สรางความตระหนัก มีการระดมความคิดตามปจเจกบุคคลใน
หองเรียน ผานการลองผิดลองถูก จนนักเรียนเกิดการหยั่งรู รูจักการเรียนรูดวยตนเอง เคารพความคิดผูอื่น มีความ
ซ่ือสัตย รับผิดงานทำ สำนึกในหนาท่ีและการเปนพลเมืองท่ีดี 
 

 3.2.2 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
ในการดำเนนิงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  ภาพท่ี 6 รูปแบบการนิเทศติดตามแบบ TRAT HI MODEL 
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ภาพท่ี 6 รูปแบบการนิเทศติดตามแบบ TRAT HI MODEL (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 7 กระบวนการนิเทศดวย กิจกรรม 4 ดี คิด ทำ ย้ำ ตอ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

๔ ดี 
 

๔ ดี 
 

๔ ดี 
 

ดี๔: ตอ        
 

 ตอ: ตอยอดผลงาน 

1. อบรมใหความรูสมาชิกชมรมนักวิจัย        
2.จัดทํารายงานการวจิัยรูปแบบการสอน 
3.ขยายผลงาน/ประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เชน YouTube Facebook line ฯลฯ 
3.คัดเลือกโรงเรียน    4. จัดตั้งชมรมนักวิจัย 
 

 

ดี๑: คิด ดี๒: ทํา 

 

ดี๓: ย้ํา 
           ยํ้า: สรุปงาน/ปรับปรุงงาน 

1. นิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร        

2.จัดกิจกรรมSymposium เสนอผลงาน 

3.คัดเลือกผลงานเพ่ือนําเสนอระดับภาค 
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   ตารางที่ 10 สถานศึกษานำรอง ประจำปการศึกษา 2562 และสถานศึกษาเครือขายประจำป
การศ ึกษา 2563 ท ี ่ เข าร วมโครงการ TFE (Teams For Education) สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดตราด  
จำนวน 8 แหง 
 

สถานศึกษานำรอง/สังกัด สถานศึกษาเครือขาย ป พ.ศ.2563/สังกัด 
1. โรงเรียนคลองขวาง/สพป.ตราด 1. โรงเรียน ตชด.บานทากุม  

2. ศพด.อบต.ทากุม 
2. โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม/สพม.17 ตราด โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
3. โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก/สพม.17 
ตราด 

1. โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 
2. โรงเรียนประณีตวิทยาคม 

3 โรงเรียน 5 โรงเรียน 
8 โรงเรียน 

 

  รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
สังกัดเทศบาลเมืองตราด โดยการบริหารงานของ นางสาวอภิรดี  กรวยทรัพย  ผูอำนวยการโรงเรียน 
   ภาพท่ี 8 รูปแบบ TEDSABAN MODEL 
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   ภาพท่ี 9 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ PDC2 กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ภาพท่ี 10 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ MKAP กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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  ภาพท่ี 11 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ VS3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 12 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปราชญโมเดล กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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3.2.3 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
ในการดำเนนิงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ภาพท่ี 13 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (4T Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ระดับชาติท่ีใชกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
โครงการ Teams For Education ((T Model) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบดวย 
 
1. Target : T1 การกำหนดเปหมาย การพัฒนาผูเรียน (มีหลักฐาน) 
 1.1 เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 
 1.2 ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติไวอยางเปน
ระบบ 
 1.3 ศึกษาความตองการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ไวอยางเปนระบบ 
 1.4 ศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุหรือปจจัย ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติของนักเรียน 
 1.5 กำหนดความตองการคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนโดยใชหลักการ
มีสวนรวม 
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 1.6 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนไวอยางชัดเจน 
 1.7 มีการใชขอมูลสภาพปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่คนพบมาประกอบการ
วางแผน อยางเปนระบบ 
 1.8 กำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของ
นักเรียนไวอยางเหมาะสม 
 1.9 กำหนดแนวทางการแสวงหาความรวมมือจากบุคคล สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน 
 1.10 กำหนดเปหมายและระยะเวลาดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู เรียนดานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ระดับชาติของนักเรียนไวอยางเหมาะสม 
2. Training : T2 การพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 2.1 มีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความสามารถหรือความถนัดดานการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ ของคร ู
 2.2 มีการสงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดเขารับการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน 
 2.3 มีการจัดหาสื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติมาใหครูและบุคลากร
ไดศึกษา คนควาแสวงหาความรูและเพ่ิมพูนประสบการณ 
 2.4 มีการสงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practices) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
 2.5 มีการสงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC) เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
 2.6 มีการสงเสริมใหครูและบุคลากร ไดมีความตระหนักและยึดมั่นในเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ รวมกัน 
 2.7 มีการสงเสริมใหครูและบุคลากร ไดประสานความรวมมือกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ 
 2.8 มีการสงเสริมใหครูและบุคลากร ไดนำความรู ความสามารถ และประสบการณของแตละคนมาใช เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติรวมกัน 
 2.9 มีการสงเสริมใหคและบุคลากรท่ีมีความถนัดในการสอนกลุมสาระการเรียนรูตางกันไดหมุนเวียนกันจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
 2.10  มีการประสานความรวมมือกับบุคคล สถานศึกษาหรือหนวยงานอื ่น ใหเขามารวมกันสงเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
3. Teaching : T3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 3.1 มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่สื่อใหเห็นถึงความสำคัญของการ
ทดสอบระดับชาติ 
 3.2 มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดศึกษา วิเคราะหหลักสูตร สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ีใชในการทด
สบระดับชาติ เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.3 มีการจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
 3.4 สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสอนและสอบตามตัวชี้วัดที่ในการทดสอบ
ระดับชาติ 
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 3.5 สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรใหนำแนวขอสอบระดับชาติในปที่ผานมา ใชประกอบการสอน
เสริมอยางเขมใหกับนักเรียน 
4. Test : T 4 การตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 4.1 มีการกระตุนครู บุคลากรและผูปกครองใหเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 4.2 มีการใหการเสริมแรงและกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจและมีความมุงมั่นในการเตรียมความ
พรอมในการทดสอบระดับชาติ 
 4.3 มีการประสานขอความรวมมือผูปกครองนักเรียน ใหชวยกำกับ ดูแลการอานหนังสือทบทวนความรู 
หรือทำกิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหไปทำท่ีบานในชวงเวลาหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด 
 4.4 มีการตรวจสอบความพรอมของนักเรียน โดยการจัดใหนักเรียนไดมีการทดลองสอบเสมือนจริง  
เพ่ือสรางความคุนเคยและความชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการสอบระดับชาติใหแกนักเรียน 
 4.5 มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/และกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติอยางตอเนื่อง และนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานใหดียิ่งข้ึน 
 

  ตารางที ่ 11 สถานศึกษานำรอง ประจำปการศึกษา 2562 และสถานศึกษาเครือขายประจำป
การศึกษา 2563 ท่ีเขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 13 แหง 

สถานศึกษานำรอง/สังกัด สถานศึกษาเครือขาย ป พ.ศ.2563 /สังกัด 
1.  โรงเรยีนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย  - สพม.7 1. โรงเรียนอนุบาลบานนา - สพป.นครนายก 
2.  โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา – สพม. 7 2. โรงเรียนวัดบานพริก - สพป.นครนายก 
3.  โรงเรียนบานเขาสองกลอง  - สพป.นครนายก 3. โรงเรียนชุมชนบานวังไทร - สพป.นครนายก 
4.  โรงเรียนบานคลอง 3 วิทยา  - สพป.นครนายก 4. โรงเรียนวัดวังปลาจีด - สพป.นครนายก 

5.  โรงเรียนบานชุมพล(อนอารีศึกษาคาร) - สพป.
นครนายก *** ถอนตัวเขารวมโครงการป 2563 ***   

5. โรงเรียนชะวากยาว - สพป.นครนายก 

 6. โรงเรียนวัดทาชัย - สพป.นครนายก 

 7. โรงเรียนโพธิวัฒนพิทยา – สช. นครนายก 
 8. โรงเรียนนายกวัฒนากรบานนา - สช.นครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 57 ~ 
 

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

  รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนบานเขาสองกลอง  
สังกัด สพป.นครนายก โดยการบริหารงานของ นางสาวกุลณัฐ  เหมราช ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขาสองกลอง 

 ภาพท่ี 14 -15 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย 3S Model 
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  ภาพท่ี 16 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย 3S Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  โรงเรียนบานเขาสองกลองจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะหผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานในปการศึกษา 2562 ท่ีผานมาและตอเนื่องมาในปการศึกษา 2563 โดย
โรงเรียนมีวิธีดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการ ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน 
  2) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  3) ดำเนินงานตามโครงการ โดยใช 3S Model 
  4) นิเทศ กำกับ ตรวจสอบ วัดและประเมินผล 
  5) สรุปผลการดำเนินงาน 
  6) จัดทำรูปเลมรายงาน 
  7) นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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  ภาพท่ี 17 วิธีการดำเนินงานโรงเรียนบานเขาสองกลอง 

 
 
 
 ภาพท่ี 18 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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3.2.4 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุร ี
ในการดำเนนิงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ภาพท่ี 19 รูปแบบการนิเทศ ติดตาม  PIRE Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
 
 
  1. ว ิ เคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับจ ังหวัด 
(เปรียบเทียบปการศึกษา 2560-2562) 
  2. ประช ุมช ี ้แจงการดำเน ินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ป งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด สรางการรับรูในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด 
และสนับสนุนงบประมารใหสถานศึกษานำรอง 
  3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูในพ้ืนท่ี 
  4. ประชุมถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด 
  5. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
ระดับจังหวัด 
  6. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพรผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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   ตารางที่ 12 สถานศึกษานำรอง ประจำปการศึกษา 2562 และสถานศึกษาเครือขายประจำป
การศึกษา 2563 ท่ีเขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 10 แหง 

สถานศึกษานำรอง ป พ.ศ. 2562 / สังกัด สถานศึกษาเครือขาย ป พ.ศ.2563 / สังกัด 
1. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษพิทยาลยั (สช.) 1.โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยาประจันตคาม (สช.) 
2. โรงเรียนบานวังบัวทอง (สพป.ปจ.2) 2. โรงเรียนบานประพาส (สพป.ปจ.1) 
3. โรงเรียนประจนัตราษฎรบำรุง (สพม.7) 3. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม (สพป.ปจ.1) 
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทยสมใจ)  
(เทศบาลเมืองปราจีนบุรี) 

4. โรงเรียนวัดหาดสูง (สพป.ปจ.2) 

5. โรงเรียนบานปรือวายใหญ (สพป.ปจ.1)* 
*เปนสถานศึกษานำรองป 62 แตไมมีความพรอมเขา
รวมโครงการในป 63 

5. โรงเรียนชิตใจชื่น (สพม.7) 

 
6. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแกวพิจิตร) 
(เทศบาลเมืองปราจีนบุรี) 

 

  รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนวัดหาดสูง สังกัด สพป. 
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยการบริหารงานของ นายพรรษา  ไพรเลิศ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหาดสูง 
  ภาพท่ี 20 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย PIDREP Model 
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  ภาพท่ี 21 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวย PIDREP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 22  P – Plan วางแผนคิดงาน 
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   ภาพท่ี 23  I – Innovation ผสานนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 24  D – Do นำสูการสอน 
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  ภาพท่ี 25  R – Reflex ยอนกลับทบทวน 
 

 
 
 
  ภาพท่ี 26  E – Evaluation ชวนประเมินผล 
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  ภาพท่ี 27  P – Publicize สาธารณชนรับรู 

 
 

3.2.5 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 
ในการดำเนนิงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   

   ภาพท่ี 28 รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา SK O-NET 2019 Model 
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   ภาพท่ี 29 รูปแบบแนวทางการบริหารการศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว  
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  ภาพท่ี 30 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 31 สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ TFE และการสรางเครือขายการนเิทศแบบรวมมือรวมพลัง 
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  ตารางที ่ 13 สถานศึกษานำรอง ประจำปการศึกษา 2562 และสถานศึกษาเครือขายประจำป
การศึกษา 2563 ที ่เขารวมโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
จำนวน 28 แหง 

สถานศึกษานำรอง ป พ.ศ. 2562 /สังกัด สถานศึกษาเครือขาย ป พ.ศ.2563 /สังกัด 
1. บานโคคลาน 1. บานหนองเสม็ด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 2. บานหนองผักบุง 
 3. ชุมชนบานแซรออ 
 4. บานกะสัง 
 5. ศรีตาพระยา 
 6. ประจันตเขตวิทยา 
2. บานทุงหินโคน 7. อนุบาลเมืองสระแกว 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 8. บานคลองมะละกอ 
 9. บานคลองหาด 
 10. บานหนองปรือ 
 11. บานใหมไทรทอง 
 12. บานคลองไกเถ่ือน 
3. นิคมสงเคราะห 1 13. ไทรเดี่ยววิทยา 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 14. ทรัพยสมบูรณวิทยา 
4. ตชด.พีระยานุเคราะห 1 15. ตชด.วังศรีทอง 
สังกัดกองกับการตำรวจตระเวนชายแดน 16. ตชด. บานเชาสารภ ี
 17. ตชด. ประชารัฐบำรุง 1 
 18. ตชด. บานทุงกบินทร 
 19. ตชด. บานคลองตะเคียนชัย 
 20. ตชด. การบินไทย 
 21. ตชด. บานน้ำออม 
5. ซับมวงวิทยา 22. คลองน้ำใสวิทยาคาร 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 23. วังสมบูรณวิทยา 
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รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนโรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม 
สังกัด อบจ.สระแกว โดยการบริหารงานของ นางลักคณา  ออนศิลา  รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม 
 
 ภาพท่ี 32 รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา Subsomboon Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

            สถานศึกษา 
- ระดับช้ันเรียน 

  วิเคราะหผล O - Net เพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ นําผลการ

ประเมิน O - Net ไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน  

  จักการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เชิง Productive Based  

  การสอนเสริม 

 

           ระดับช้ันเรียน 

1. พัฒนาครูโดยการถอด

บทเรียนโรงเรียนท่ีประสบ

ความสําเร็จ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์โดยใชผลการสอบ     

O - Net เปนฐาน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา Subsomboon Model 

           ระดับช้ันเรียน 

1. พัฒนาครูโดยในการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active 

Learning เชิง Produclive 

Beased การวัดผล พรอมท้ัง

การสรางชุมชนแหงการเรียนรู 

PLC 

2. การสอนเสริม/ซอม 

3 การพัฒนาสื่อ CAI ท่ีเนนการ

คณะกรรมการการศึกษา 

จังหวัดสระแกว 
 

หนวยงานทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการดําเนินการกํากับ

ติดตามภายในสถานศึกษา  

 

คณะกรรมการนิเทศ

ติดตาม 

 

1. นโยบาย/เปาหมาย O - Net 

ม.3,ม.6  

ปการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนไม

นอยกวาคาเฉลี่ย 

 

คณะกรรมการกํากับ

ติดตามระดับสังกัด 

 

O - Net  

ม.3,ม.6  

ปการศึกษา 62 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

0.5 

MOU 

MOU 
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  ภาพท่ี 33 แนวทางการบริหารการศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา 
 

  
 
3.3  ผลการใชรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

3.3.1 ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
1) สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีรูปแบบ/แนวทางท่ีใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ ิ ์ของนักเร ียนในในกลุ มสาระการเร ียนร ู ว ิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
                 2) สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศและผลการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาระดับสถานศึกษา และ
ระดับหองเรียน 3 ปยอนหลัง เพ่ือใชในการวางแผน กำหนดคาเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกลุมสาระ
การเรียนรู 
            3) สถานศึกษามีการจัดทำโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู 
ภายใตโครงการ TFE (Teams For Education) และดำเนินการตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปาหมายของโครงการทุกโรงเรียน 
           4) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการทำงานอยางมีสวนรวม โดยใชชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ สรางเครือขายการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
           5) สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใชกระบวนการนิเทศภายในสอดคลองกับการ
ดำเนินงานของโครงการอยางตอเนื่อง 
           6)  สถานศึกษามีชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) ตามกรอบการ
ดำเนินงาน 
  7) ผูบริหารสถานศึกษามีการใชรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ มีการ
ทำงาน PLC กับชุมชน ครูและนักเรียน มีกระบวนการนิเทศภายในสูการคนหาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ตนแบบระดับสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

แนวทางบริหารการศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา 

โรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม 
 

วิชาการ/กระบวนการจัดการ 
 

        คุณลักษณะครู 
- ตระหนักรู มุงม่ัน 

- ตั้งใจในการพัฒนา 

 

  รวมปรึกษาหาลือ 5 กลุมสาระ 
การเรียนรู วิเคราะหผล O - Net 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์นําผลการ
ประเมิน O - Net ไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน  
   จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เขิงProcutive 
Based  
การสอนเสริม/ซอมเสริม 
 

ประเมินผลเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

ปจจัยสูความสําเร็จ 
 

การนิเทศติดตาม 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

1. พัฒนาครูในการจัดการเรียน

การสอนแบบ Active Learning มี

การวัดผลประเมินผล 

2. การสอนเสริม/ซอมเสริม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 

3. พัฒนาสื่อ CAI ท่ีเนนการอาน 

ถาไมผาน 
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3.3.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผูสอน 
จากการพัฒนาทักษะการเร ียนร ู ของนักเร ียน ภายใตโครง TFE (Teams For Education)  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 พบวา 
1) ครูผู สอนและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ มสาระการเรียนรู ว ิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ซ่ึงเปนกลุมสาระการเรียนรูตนแบบมีแนวโนมในการใชวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบท่ีไดจัดทำในการปรับปรุงแผนการสอนของตนเองเบื้องตน ซ่ึงข้ึนอยูกับธรรมชาติของรายวิชา  

2) ครูผู สอนมีการใชรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรีนนรู  สรางความเขาใจ ทำงานแบบ PLC  
กับผูเรียนในชั้นเรียนและตามรายวิชาท่ีสอน  

3) ครูผูสอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

3) มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน มีจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning 
4) ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
5) วัดและประเมินผลท่ีสอดคลองมาตรฐานและตัวชี้วัด 
6) ครูผูสนอนมีแนวคิดท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอน 
 

3.3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
1) นักเรียนมีความกระตือรือรน  มีความสนใจในการเรียน  และมีความสุขในการเรียนมากข้ึน 
2) นักเร ียนมีความเช ื ่อม ั ่น  กล าแสดงออก   กล าแสดงความคิดเห ็น  กล าตอบคำถาม   

และสามารถนำเสนอผลงานของตนเองไดอยางคลองแคลว  
3) นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานกลุม  มีความเปนผูนำและผูตามท่ีดี 
4) นักเรียนมีพฤติกรรมดานความซ่ือสัตย  ความมีวินัย  ใฝเรียนรู  และมุงม่ันในการทำงานเพ่ิมข้ึน   
5) นักเรียนมีสมรรถนะในดานการสื่อสาร   ความคิด  การแกปญหา  และการใชทักษะชีวิต เพ่ิมข้ึน 
6) นักเรียนสามารถนำประสบการณท่ีไดรับมาสรางเปนองคความรู/ความคิดรวบยอด และนำไปใช  

  7) ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู สามารถคนควาใฝหาความรูจากทรัพยากรการเรียนรูและ
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย อานออก เขียนได การคิดคำนวณการใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค
สามารถตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนาได 
  8) ผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรับรู เขาใจการใชและการจัดการสื่อสาร 
เรียนรูเทคนิควิทยาการตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสามารถนำขอมูลเหลานั้นมาใชอยางถูกตองเหมาะสม และ
เปนประโยชน 

   9) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมและเรียนดวยความชื่นชมและแสวงหาความรู นำตนเองในการเรียนรูได 
มีความม่ันใจในตัวเอง กระตือรือรนหาความรู สูความเปนเลิศ 

 10) ผ ู  เร ียนมีทักษะการทำงาน สามารถประยุกตใช ความรู และทักษะในการทำงาน การ
ติดตอสื่อสารและการทำงานเปนทีม มีความอดทน และขยันทำงาน 
  11) กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรูการสอน การสะทอนผล 
เกิดผลท้ังตอผูบริหาร ครู และนักเรียน 

 12) นักเรียนไดรับการแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนไดตรงตามกลุมสาระ 
  13) นักเรียนไดรับผลกระทบโดยตรงซึ ่งหากแกไขไดตรงจุดจะทำใหคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) สูงข้ึน 
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 3.4  ระดับพึงพอใจตอโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ตารางท่ี 14 สรุปแบบประเมินผลโครงการฯ  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

                                            ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนผูใหขอมูลจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน รอยละ 
เพศชาย 34 40.48 
เพศหญิง 50 59.52 

รวม 84 100 
จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มากท่ีสุด ( 50 คน  หรือ คิดเปน 59.52 %) รองลงมาคือเพศชาย  

(34 คน หรือคิดเปน 40.48 %) 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

ลำดับ หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย ระดับ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 ดานบริบทท่ีเกี่ยวของกับโครงการ               

1 
เปนโครงการท่ีมีความสอดคลองโดยตรง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

42 39 3 0 0 
4.46 ดี 

(50.00) (46.43) (3.57) (0.00) (0.00) 

2 
เปนโครงการท่ีสอดคลองโดยตรงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/ตน
สังกัด/สถานศึกษา 

46 34 4 0 0 
4.50 ดี 

(54.76) (40.48) (4.76) (0.00) (0.00) 

3 
เปนโครงการท่ีระบุความจำเปนเรงดวน 
ความสำคัญ รวมถึงอธิบายผลดีผลเสียไว
ชัดเจน 

45 33 6 0 0 
4.46 ดี 

(53.57) (39.29) (7.14) (0.00) (0.00) 

4 
เปนโครงการท่ีตอบสนอง/แกไขปญหาได
ตรงจุด 

43 35 6 0 0 
4.44 ดี 

(51.19) (41.67) (7.14) (0.00) (0.00) 

5 

เปนโครงการท่ีหนวยงานระดับจังหวัด
และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นสามารถระบุความตองการ
ได 

41 38 5 0 0 

4.43 ดี 

(48.81) (45.24) (5.95) (0.00) (0.00) 

6 
เปนโครงการท่ีหนวยงานระดับจังหวัด
และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับรูและเขาใจ
เปาหมายวัตถุประสงคของโครงการ 

46 33 5 0 0 
4.49 ดี 

(54.76) (39.29) (5.95) (0.00) (0.00) 

คาเฉล่ีย 4.46 ดี 
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ลำดับ หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย ระดับ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

2 ดานปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินโครงการ               

1 
เปนโครงการท่ีกำหนดวัตถุประสงค 
เปาหมายกิจกรรม และหวงเวลาดำเนินการ
ไวชัดเจน 

42 35 7 0 0 
4.42 ดี 

(50.00) (41.67) (8.33) (0.00) (0.00) 

2 
เปนโครงการท่ีกำหนดผลผลิต ผลลัพธ 
ผลกระทบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
โครงการและสามารถวัดผลได 

42 31 11 0 0 
4.37 ดี 

(50.00) (36.90) (13.10) (0.00) (0.00) 

3 เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสม 

37 32 12 3 0 
4.23 ดี 

(44.05) (38.10) (14.29) (3.57) (0.00) 

4 เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานบุคลากร 
วัสด ุอุปกรณ เครื่องมือ แรงงาน 

27 43 12 1 1 
4.12 ดี 

(32.14) (51.19) (14.29) (1.19) (1.19) 

5 

เปนโครงการท่ีไดรับความรวมมือ และ
ผลักดันจากหลายฝาย ไดแก ศธภ. ศธจ. 
สถานศึกษา ชุมชนในพ้ืนท่ี และผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการ 

45 28 11 0 0 
4.40 ดี 

(53.57) (33.33) (13.10) (0.00) (0.00) 

6 
เปนโครงการท่ีมีความเหมาะสมทางรูปแบบ
และวิธีการดำเนินการ 

44 36 4 0 0 
4.48 ดี 

(52.38) (42.86) (4.76) (0.00) (0.00) 

7 
เปนโครงการท่ีผานการวิเคราะหขอมูลท่ี
เปนปจจุบนั 

42 37 4 0 1 
4.42 ดี 

(50.00) (44.05) (4.76) (0.00) (1.19) 

คาเฉล่ีย 4.34 ดี 

3 ดานกระบวนการดำเนินโครงการ               

1 

มีการชี้แจงเผยแพรขอมูล ใหความรู 
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการแกหนวยงาน
ระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีหรือผู
ท่ีไดรับผลกระทบโครงการ 

38 38 8 0 0 
4.36 ดี 

(45.24) (45.24) (9.52) (0.00) (0.00) 

2 
มีการกำหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองและ
ตอบสนองวัตถุประสงคอยางครบถวน 

41 37 6 0 0 4.42 ดี 
(48.81) (44.05) (7.14) (0.00) (0.00) 

3 
มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ ดูแล 
และรายงานความกาวหนาการดำเนิน
โครงการทุกระยะ 

42 34 7 1 0 
4.39 ดี 

(50.00) (40.48) (8.33) (1.19) (0.00) 

4 43 35 5 1 0 4.43 ด ี
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มีการมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
โครงการท่ีชัดเจน (51.19) (41.67) (5.95) (1.19) (0.00) 

 

ลำดับ หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย ระดับ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 
มีการรับฟงความคิดเห็นและการ
ประสานงานในระดับพ้ืนท่ี 

43 35 6 0 0 
4.44 ดี 

(51.19) (41.67) (7.14) (0.00) (0.00) 

6 
มีการกำหนดกลไก และวิธีการบริหาร
โครงการแบบมีสวนรวม 

41 39 3 1 0 
4.43 ดี 

(48.81) (46.43) (3.57) (1.19) (0.00) 

7 
มีระบบติดตาม และรายงาน
ความกาวหนาการดำเนินโครงการท่ี
สามารถเขาถึงขอมูลได 

50 27 6 1 0 
4.50 ดี 

(59.52) (32.14) (7.14) (1.19) (0.00) 

คาเฉล่ีย 4.42 ดี 

4 ดานผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ               

1 
หนวยงานและสถานศึกษามีฐานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท่ีเปนระบบ 
ถูกตอง และนำไปใชได 

47 31 6 0 0 
4.49 ดี 

(55.95) (36.90) (7.14) (0.00) (0.00) 

2 

หนวยงานและสถานศึกษาสรางรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพ้ืนท่ี
ภายใตบริบทและปญหาของตนอยางมี
สวนรวม 

45 34 5 0 0 

4.48 ดี 
(53.57) (40.48) (5.95) (0.00) (0.00) 

3 
หนวยงานในระดับภาค ระดับจังหวัดและ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ
ดำเนินโครงการ 

49 31 4 0 0 
4.54 ดีมาก 

(58.33) (36.90) (4.76) (0.00) (0.00) 

4 
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการสามารถ
เปนตนแบบของการพัฒนาสำหรับ
สถานศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ี 

47 31 6 0 0 
4.49 ดี 

(55.95) (36.90) (7.14) (0.00) (0.00) 

5 
สถานศึกษามีชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) 

44 34 6 0 0 
4.45 ดี 

(52.38) (40.48) (7.14) (0.00) (0.00) 

6 
ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

45 33 6 0 0 
4.46 ดี 

(53.57) (39.29) (7.14) (0.00) (0.00) 

7 
ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

45 31 8 0 0 
4.44 ดี 

(53.57) (36.90) (9.52) (0.00) (0.00) 
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8 
มีการสรางเครือขาย/ทีมงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 

44 33 7 0 0 4.44 ดี 
(52.38) (39.29) (8.33) (0.00) (0.00) 

คาเฉล่ีย 4.47 ดี 

ลำดับ หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย ระดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 
ความพึงพอใจของการดำเนิน
โครงการ TFE (Teams For 
Education) ในภาพรวม           

    

1 โครงการนี้แกไขปญหาไดตรงจุด 
42 37 4 1 0 

4.43 ดี 
(50.00) (44.05) (4.76) (1.19) (0.00) 

2 
ความชัดเจนของวัตถุประสงค/
เปาหมายของโครงการ 

48 34 1 1 0 
4.54 ดีมาก 

(57.14) (40.48) (1.19) (1.19) (0.00) 

3 
ความพรอมของเจาหนาท่ี วัสดุ อุปกรณ 
งบประมาณ 

45 31 4 4 0 
4.39 ดี 

(53.57) (36.90) (4.76) (4.76) (0.00) 

4 
การกำหนดแนวทาง กลไก ผูรับผิดชอบ
ในการดำเนินโครงการ 

48 34 2 0 0 
4.55 ดีมาก 

(57.14) (40.48) (2.38) (0.00) (0.00) 

5 
การสื่อสาร ชี้แจง ทำความเขาใจแก
หนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ี 

50 31 3 0 0 
4.56 ดีมาก 

(59.52) (36.90) (3.57) (0.00) (0.00) 

6 
การติดตอประสานงานของเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

51 29 4 0 0 
4.56 ดีมาก 

(60.71) (34.52) (4.76) (0.00) (0.00) 

7 
ประโยชนท่ีไดรับจากการดำเนิน
โครงการ 

54 27 3 0 0 
4.61 ดีมาก 

(64.29) (32.14) (3.57) (0.00) (0.00) 

8 ความคุมคาของการดำเนินโครงการ 
50 29 5 0 0 

4.54 ดีมาก 
(59.52) (34.52) (5.95) (0.00) (0.00) 

9 
การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอด
บทเรียนรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูระดับภาค  

53 26 5 0 0 
4.57 ดีมาก 

(63.10) (30.95) (5.95) (0.00) (0.00) 

คาเฉล่ีย 4.52 ดีมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.44 ดี 

หมายเหตุ : ตัวเลขใน (  ) เปนคารอยละ 
- จำนวนผูตอบแบบสอบถามโครงการ รอยละ 84.84 

  -    เกณฑคาคะแนนเฉลี่ยและการแปรความหมายเปนรายขอดังนี้ 
เกณฑการใหคะแนน ความพึงพอใจระดับคะแนนคาเฉลี่ย 

ระดับคาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (ดมีาก) 
ระดับคาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (ดี) 
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ระดับคาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
ระดับคาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (พอใช) 
ระดับคาเฉลี่ย  0.00 – 1.50 คาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด (ปรับปรุง) 

จากตารางท่ี 2 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามโครงการ ไดเทากับ 4.44 อยูในระดับดี โดย
ผูตอบแบบสอบถามฯ แสดงความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้  
 

1. ดานท่ี 5 ความพึงพอใจของการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.52 
(รอยละ 90.4) อยูในระดับดีมาก 
2. ดานท่ี 4 ดานผลผลิต/ผลลพัธของโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.47 (รอยละ 89.40) อยูในระดับดี 
3. ดานท่ี 1 ดานบริบทท่ีเก่ียวของกับโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.46 (รอยละ 89.20) อยูในระดับดี 
4. ดานท่ี 3 ดานกระบวนการดำเนินโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.42 (รอยละ 88.40) อยูในระดับดี 
5. ดานท่ี 2 ดานปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินโครงการ มีคาเฉลี่ย 4.34 (รอยละ 88.60) อยูในระดับดี 
 

และสามารถจำแนกความพึงพอใจตามกิจกรรมตางๆ ในแตละดานได ดังนี้ 
1.ดานบริบทท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
1.เปนโครงการท่ีมีความสอดคลองโดยตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ    50.00  

พึงพอใจมากรอยละ 46.43  พึงพอใจปานกลางรอยละ 3.57 
2.เปนโครงการที่สอดคลองโดยตรงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/ตนสังกัด/สถานศึกษา พึงพอใจมากที่สุด

รอยละ  54.76 พึงพอใจมากรอยละ 40.48  พึงพอใจปานกลางรอยละ 4.76  
3.เปนโครงการท่ีระบุความจำเปนเรงดวน ความสำคัญ รวมถึงอธิบายผลดีผลเสียไวชัดเจน พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ  

53.57 พึงพอใจมากรอยละ 39.29  พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14 
4.เปนโครงการที่ตอบสนอง/แกไขปญหาไดตรงจุด พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 51.19 พึงพอใจมากรอยละ 41.67  

พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14 
5.เปนโครงการที่หนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นสามารถระบุความ

ตองการได พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 48.81 พึงพอใจมากรอยละ 45.24  พึงพอใจปานกลางรอยละ 5.95  
6.เปนโครงการที่หนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่รับรูและเขาใจเปาหมายวัตถุประสงคของโครงการ 

พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 54.76 พึงพอใจมากรอยละ 39.29 พึงพอใจปานกลางรอยละ 5.95 
2. ดานปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินโครงการ 
1.เปนโครงการท่ีกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายกิจกรรม และหวงเวลาดำเนินการไวชัดเจน พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 

50.00 พึงพอใจมากรอยละ 41.67  พึงพอใจปานกลางรอยละ 8.33 
2.เปนโครงการท่ีกำหนดผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการและสามารถวัดผลได 
    พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 50.00 พึงพอใจมากรอยละ 36.90  พึงพอใจปานกลางรอยละ 13.10 
3.เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสม พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 44.05  

พึงพอใจมากรอยละ 38.10  พึงพอใจปานกลางรอยละ 14.29 พึงพอใจนอยรอยละ 3.57 
4.เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ แรงงาน พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 32.14   

พึงพอใจมากรอยละ 51.19   พึงพอใจปานกลางรอยละ 14.29 พึงพอใจนอยรอยละ 1.19  พึงพอใจนอยท่ีสุด
รอยละ 1.19 

5.เปนโครงการท่ีไดรับความรวมมือ และผลักดันจากหลายฝาย ไดแก ศธภ. ศธจ. สถานศึกษา ชุมชนในพ้ืนท่ี และผู
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 53.57 พึงพอใจมากรอยละ 33.33   พึงพอใจ
ปานกลางรอยละ 13.10 
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6.เปนโครงการท่ีมีความเหมาะสมทางรูปแบบและวิธีการดำเนินการ พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 52.38  พึงพอใจมาก
รอยละ 42.86    พึงพอใจปานกลางรอยละ 4.76 

7.เปนโครงการท่ีผานการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนปจจุบัน พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 50.00  พึงพอใจมากรอยละ 44.05   
พึงพอใจปานกลางรอยละ 4.76 พึงพอใจนอยท่ีสุดรอยละ 1.19 

3.ดานกระบวนการดำเนินโครงการ 
1.มีการชี้แจงเผยแพรขอมูล ใหความรู รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแกหนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาใน

พื้นที่หรือผูที่ไดรับผลกระทบโครงการ พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 45.24  พึงพอใจมากรอยละ 45.24   พึงพอใจ
ปานกลางรอยละ 9.52  

2.มีการกำหนดกิจกรรมที่สอดคลองและตอบสนองวัตถุประสงคอยางครบถวน พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 48.81  
พึงพอใจมากรอยละ 44.05  พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14  

3.มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ ดูแล และรายงานความกาวหนาการดำเนินโครงการทุกระยะ พึงพอ ใจมาก
ท่ีสุดรอยละ 50.00  พึงพอใจมากรอยละ 40.48  พึงพอใจปานกลางรอยละ 8.33 พึงพอใจนอย รอยละ 1.19 

4.มีการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 51.19   พึงพอใจมากรอยละ 
41.67  พึงพอใจปานกลางรอยละ 5.95 พึงพอใจนอยรอยละ 1.19 

5.มีการรับฟงความคิดเห็นและการประสานงานในระดับพ้ืนท่ี พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 51.19  พึงพอใจมากรอยละ 
41.67  พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14  

6.มีการกำหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการแบบมีสวนรวม พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 48.81  พึงพอใจมากรอย
ละ 46.43   พึงพอใจปานกลางรอยละ 3.57 พึงพอใจนอยรอยละ 1.19  

7.มีระบบติดตาม และรายงานความกาวหนาการดำเนินโครงการที่สามารถเขาถึงขอมูลได พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 
59.52  พึงพอใจมากรอยละ 32.14 พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14 พึงพอใจนอยรอยละ 1.19 

4.ดานผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
1.หนวยงานและสถานศึกษามีฐานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที ่ เป นระบบ ถูกตอง และนำไปใช ได          

พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 55.95 พึงพอใจมากรอยละ 36.90  พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14  
2.หนวยงานและสถานศึกษาสรางรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ

พื้นที่ภายใตบริบทและปญหาของตนอยางมีสวนรวม พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 53.57  พึงพอใจมากรอยละ 
40.48  พึงพอใจปานกลางรอยละ 5.95 

3.หนวยงานในระดับภาค ระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่มีสวนรวมในการดำเนินโครงการ พึงพอใจมากที่สุด
รอยละ 58.33 พึงพอใจมากรอยละ 36.90 พึงพอใจปานกลางรอยละ 4.76  

4.สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการสามารถเปนตนแบบของการพัฒนาสำหรับสถานศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ี พึงพอใจมากท่ีสุด
รอยละ 55.95  พึงพอใจมากรอยละ 36.90 พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14 

5.สถานศึกษามีชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) พึงพอใจมากที ่สุดรอยละ 52.38    
พึงพอใจมากรอยละ 40.48  พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14 

6.ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning ที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด พึงพอใจมาก
ท่ีสุดรอยละ 53.57   พึงพอใจมากรอยละ 39.29  พึงพอใจปานกลางรอยละ 7.14 

7.ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และมีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี ๒๑ พึงพอใจมากที ่สุดรอยละ 53.57   
พึงพอใจมากรอยละ 36.90  พึงพอใจปานกลางรอยละ 9.52 

8.มีการสรางเครือขาย/ทีมงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 52.38    
พึงพอใจมากรอยละ 39.29  พึงพอใจปานกลางรอยละ 8.33 

5.ความพึงพอใจของการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในภาพรวม 
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1.โครงการนี้แกไขปญหาไดตรงจุด พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 50.00 พึงพอใจมากรอยละ 44.05  พึงพอใจปานกลาง
รอยละ 4.76  พึงพอใจนอยรอยละ 1.19 

2.ความชัดเจนของวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 57.14   พึงพอใจมากรอยละ 
40.48  พึงพอใจปานกลางรอยละ 1.19  พึงพอใจนอยรอยละ 1.19 

3.ความพรอมของเจาหนาท่ี วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 53.57  พึงพอใจมากรอยละ 36.90  
พึงพอใจปานกลางรอยละ 4.76 พึงพอใจนอยรอยละ 4.76 

4.การกำหนดแนวทาง กลไก ผูรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 57.14   พึงพอใจมาก
รอยละ 40.48   พึงพอใจปานกลางรอยละ 2.38   

5.การสื่อสาร ชี้แจง ทำความเขาใจแกหนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่ พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 
59.52  พึงพอใจมากรอยละ 36.90  พึงพอใจปานกลางรอยละ 3.57  

6.การติดตอประสานงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 60.71 พึงพอใจมากรอยละ 
34.52 พึงพอใจปานกลางรอยละ 4.76   

7.ประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินโครงการ พึงพอใจมากที่สุดรอยละ 64.29 พึงพอใจมากรอยละ 32.14  พึงพอใจ
ปานกลางรอยละ 3.57   

8.ความคุมคาของการดำเนินโครงการ พึงพอใจมากท่ีสุดรอยละ 59.52  พึงพอใจมากรอยละ 34.52   พึงพอใจปาน
กลางรอยละ 5.95    

9.การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับภาค พึงพอใจมากที่สุด
รอยละ 63.10  พึงพอใจมากรอยละ 30.95  พึงพอใจปานกลางรอยละ 5.95   

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการรวมในการวางแผน การประสานงาน การทำงานรวมกันเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนรูกับผูเรียน  
- โครงการนี้ควรดำเนินการตอไป เพราะมีผลดีกับโรงเรียน คุณครู และนักเรียนทุกคน ในการท่ีจะพัฒนา

และจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 
- ควรเพ่ิมงบในการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนท่ีจำเปน  
- ไมควรใชผล O-net เปนเกณฑวัดความสำเร็จ ควรใชการประเมินจากสภาพจริง 
- อยากใหมีโครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกันแบบนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- อยากใหมีการจัดสรรเงินงบประมาณใหกับโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
- ควรดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง 
- ควรมีการจัดอบรมใหความรูในการสรางนวัตกรรม รูปแบบ/แนวทาง ใหครูท้ังโรงเรียน 
- คณะนิเทศ ติตามและแนะนำอยางสม่ำเสมอ 
- จัดสรรงบประมาณลงโรงเรียนโดยตรง 
- ใหดำเนินการเปนนโยบายหลักของ ศธจ. ท่ัวถึงทุกโรงเรียน และพัฒนาครูท้ังโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับภาค ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ยอนหลัง 3 ป 

  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 
2560-2562 มีคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
ตารางท่ี 15 คาสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เฉลี่ยรวม

ทุกวิชา 2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม 2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม 2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม 2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม 

ประเทศ 46.58 55.90 49.07 50.52 36.34 39.24 34.42 36.67 37.12 37.50 32.90 35.84 39.12 39.93 35.55 38.20 40.31 

ศธภ.9 46.78 56.67 49.77 51.07 35.51 38.72 33.89 36.04 37.17 37.87 33.17 36.07 38.84 39.93 35.40 38.06 40.31 

จันทบุรี 49.49 59.30 52.02 53.60 39.31 42.12 37.63 39.69 40.30 42.42 36.14 39.62 40.48 41.63 37.96 40.02 43.23 

ตราด 48.61 59.46 51.89 53.32 36.01 40.36 34.43 36.93 38.92 40.58 35.23 38.24 39.59 42.06 36.72 39.46 41.99 

นครนายก 45.72 55.54 48.69 49.98 35.00 37.65 32.29 34.98 37.85 37.50 32.38 35.91 38.82 39.26 34.67 37.58 39.61 

ปราจีนบุรี 46.23 55.72 49.21 50.39 35.74 38.47 33.78 36.00 36.23 35.17 31.80 34.40 38.52 39.21 34.57 37.43 39.55 

สระแกว 44.45 54.49 47.81 48.92 31.77 35.66 30.99 32.81 34.00 35.22 31.13 33.45 37.28 38.44 33.54 36.42 37.90 
 

 จากตารางท่ี 9 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้  
  1) ภาษาไทย พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจงัหวัดจันบุรี
และจังหวัดตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา สวนนครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ (ยกเวน : ปราจีนบุรีสูง
กวาระดับประเทศในปการศึกษา 2562) เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง  
  2) ภาษาอังกฤษ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศทั้ง 3 ป เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีความขึ้น-ลง ไม
สม่ำเสมอ สวนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา (ยกเวน : ตราด ปการศึกษา 2560 ต่ำกวาระดับประเทศ) เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ป
การศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมมีความข้ึน-ลง ไมสม่ำเสมอ สวนจังหวัดท่ีเหลือมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงกวาระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกวมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร 
พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแกวมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา
ระดับประเทศ
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แผนภูมิท่ี 7 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภูมิที ่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา ศธภ.9 จันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศทุกปการศึกษา สวนนครนายก ปราจีนบุรี  และสระแกวมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกป

การศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=, 46.78, 56.67, 49.77) จันทบุรี (X̅=49.49, 

59.30,52.02) ตราด (X̅=48.61, 59.46, 51.89) นครนายก (X̅=45.72, 55.54, 49.21) ปราจีนบุรี (X̅=46.23, 55.72, 

49.21) และ สระแกว (X̅=44.45, 54.49, 47.81) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีข้ึน-ลง ไมสม่ำเสมอ 
 

แผนภูมิท่ี 8 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 46.58 46.78 49.49 48.61 45.72 46.23 44.45

2561 55.90 56.67 59.30 59.46 55.54 55.72 54.49

2562 49.07 49.77 52.02 51.89 48.69 49.21 47.81

คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 36.34 35.51 39.31 36.01 35 35.74 31.77

2561 39.24 38.72 42.12 40.36 37.65 38.47 35.66

2562 34.42 33.89 37.63 34.43 32.29 33.78 30.99

คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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จากแผนภูมิที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เม่ือเทียบกับระดับประเทศ พบวา จันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกป
การศึกษา (ยกเวนในปการศึกษา 2560 ตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ) และ นครนายก ปราจีนบุรี และ 
ส ร ะแก  ว ม ี ค  า ค ะแนน เ ฉล ี ่ ย ต ่ ำ ก ว  า ร ะด ั บป ร ะ เท ศท ุ กป  ก า ร ศ ึ กษ า  2 )  เ ม ื ่ อ เ ป ร ี ย บ เท ี ย บท ั ้ ง  3  

ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=35.31, 38.72, 34.42) จันทบุรี (X̅=39.31, 42.12, 37.63) ตราด (X̅=36.01, 40.36, 

34.43) นครนายก (X̅=35.00,  37.65,  32.29) ปราจ ีนบ ุร ี  (X̅=35.74,  38.47,  33.78) และ สระแกว  

(X̅=31.77, 35.66, 30.99) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
 

 

แผนภูมิท่ี 9 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  จากแผนภูมิที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา ศธภ.9 จันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศทุกปการศึกษา นครนายกปการศึกษา 2560 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ แบะปการศึกษา 
2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับระดับประเทศ ปราจีนบุรี และ สระแกวมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกป

การศึกษาและ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=37.17, 37.50, 32.90) จันทบุรี (X̅=40.30, 

42.42, 36.14) ตราด (X̅=38.92,40.58,35.23) นครนายก (X̅=37.85, 37.50, 32.38) ปราจีนบุรี (X̅=36.23, 35.17, 

31.80) และ สระแกว (X̅=34.00, 35.22, 31.13) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง  
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 37.12 37.17 40.30 38.92 37.85 36.23 34.00

2561 37.50 37.87 42.42 40.58 37.50 35.17 35.22

2562 32.90 33.17 36.14 35.23 32.38 31.80 31.13

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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แผนภูมิท่ี 10 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน 
       ศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เม่ือเทียบกับระดับประเทศ พบวา จันทบุรี และตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ทุกปการศึกษา สวน ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา 
(ยกเวน ศธภ. 9 ปการศึกษา 2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับระดับประเทศ) และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา 

พบวา พบวา ศธภ.9 (X̅=38.84, 39.93, 35.40) จันทบุรี (X̅=40.48, 41.63, 37.96) ตราด (X̅=39.59, 42.06, 36.72) 

นครนายก (X̅=38.82, 39.26, 34.67) ปราจีนบุรี (X̅=38.52, 39.21, 34.57) และ สระแกว (X̅=37.28, 38.44, 33.54) 
คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 39.12 38.84 40.48 39.59 38.82 38.52 37.28

2561 39.93 39.93 41.63 42.06 39.26 39.21 38.44

2562 35.55 35.40 37.96 36.72 34.67 34.57 33.54

คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9



~ 84 ~ 
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สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ยอนหลัง 3 ป 
  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 
2560-2562 มีคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 16 คาสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
 จากตารางท่ี 10 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้  
1) ภาษาไทย พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม
ต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือ
เปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 3) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคา
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโนมลดลง และ 4) วิทยาศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวน
จังหวัดจันทบุรีและตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
 

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

เฉลี่ยรวม
ทุกวิชา 

2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม 2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม 2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม 2560 2561 2562 เฉลี่ยรวม  

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 36.04 

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 35.62 

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 37.56 

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 36.63 

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 35.1 29.37 32.01 35.24 

ปราจีนบุรี 47.48 53.15 53.49 51.37 29.21 28.1 32.07 29.79 29.21 27.96 24.7 27.29 31.77 34.83 29.6 32.07 35.13 

สระแกว 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 33.98 
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แผนภูมิท่ี 11 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากแผนภูมิที่ 11 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา จันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ

ทุกปการศึกษา 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=48.01, 54.00, 54.56) จันทบุรี (X̅=50.30, 

57.19, 57.18) ตราด (X̅=50.06, 55.73, 57.06) นครนายก (X̅=46.82, 52.99, 54.03) ปราจีนบุรี (X̅=47.48, 53.15, 

53.49) และ สระแกว (X̅=45.96, 51.46,52.43) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
 

แผนภูมิท่ี 12 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนาย
ก

ปราจีนบุ
รี

สระแกว

2560 30.45 29.46 30.97 29.76 29.22 29.21 28.04

2561 29.45 28.43 29.94 28.89 28.58 28.10 26.99

2562 33.25 32.15 34.58 32.78 31.63 32.07 29.99

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 48.29 48.01 50.30 50.06 46.82 47.48 45.96

2561 54.42 54.00 57.19 55.73 52.99 53.15 51.46

2562 55.14 54.56 57.18 57.06 54.03 53.49 52.43

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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จากแผนภูมิท่ี 12 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา จังหวัดจันทบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ทุกปการศึกษา สวน ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกป

การศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=29.46,28.43, 33.25) จันทบุรี (X̅=30.97, 

29.94, 34.58) ตราด (X̅=29.76, 28.89, 32.78) นครนายก (X̅=29.22, 28.58, 31.63) ปราจีนบุรี (X̅=29.21, 28.10, 

32.07) และ สระแกว (X̅=28.04, 26.99, 29.99) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
 

แผนภูมิที ่ 13 คะแนนเฉลี ่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร ชั ้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพื ้นที ่ร ับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากแผนภูมิท่ี 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา จันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ทุกปการศึกษา สวน ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกป
การศึกษา (ยกเวน ศธภ. 9 นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว ปการศึกษา 2560 มีคาคะแนนเฉลี ่ยสูงกวา

ระดับประเทศ) และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=28.64, 29.25, 25.77) จันทบุรี 

(X̅=28.71, 32.40, 28.26) ตราด (X̅=27.97, 30.68, 27.51) นครนายก (X̅=29.22, 28.94, 25.42) ปราจีนบุรี 

(X̅=29.21, 27.96, 24.70) และ สระแกว (X̅=28.04, 26.95, 23.94) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง  
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 26.30 28.64 28.71 27.97 29.22 29.21 28.04

2561 30.04 29.25 32.40 30.68 28.94 27.96 26.95

2562 26.73 25.77 28.26 27.51 25.42 24.70 23.94

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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แผนภูมิท่ี 14 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

 
จากแผนภูมิท่ี 14 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา จันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ทุกปการศึกษา สวน ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกป

การศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา พบวา ศธภ.9 (X̅=32.03, 35.46, 29.71) จันทบุรี 

(X̅=33.48, 37.18, 30.58) ตราด (X̅=32.57, 36.14, 30.37) นครนายก (X̅=31.55, 35.10, 29.37) ปราจีนบุรี 

(X̅=31.77, 34.83, 29.60) และ สระแกว (X̅=30.83, 34.25, 28.93) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 32.28 32.03 33.48 32.57 31.55 31.77 30.83

2561 36.10 35.46 37.18 36.14 35.10 34.83 34.25

2562 30.07 29.71 30.58 30.37 29.37 29.60 28.93

คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ยอนหลัง 3 ป 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 
2560-2562 มีคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 17 คาสถิติคาสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

รายการ 

ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
เฉลี่ยรวม
ทุกวิชา 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 

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 33.53 
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 33.06 
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 33.55 
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 33.52 
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 37.82 
ปราจีนบุร ี 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 32.17 
สระแกว 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 30.12 

 

จากตารางที่ 11 แสดงคาสถิติพื้นฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้  
1) ภาษาไทย พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรี และตราดมีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในปการศึกษา 2561 และ 2562 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 2) สังคมศึกษาฯ พบวา ศธภ.9  
มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนจังหวัดจันทบุรี และนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศในทุกปการศึกษา (ยกเวนจันทบุรี ปการศึกษา2560 มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน 3) ภาษาอังกฤษ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดนครนายกมี
คาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 4) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูง
กวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกป
การศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง และ 5) วิทยาศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบ
ท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง
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แผนภูมิท่ี 15 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภูมิที่ 15 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกป
การศึกษา สวนจังหวัดจันทบุรี ตราด และนครนายก มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ทุกปการศึกษา (ยกเวน
จันทบุรีและตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2560 ต่ำกวาระดับประเทศ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ป

การศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=48.10, 46.47, 41.59) จันทบุรี (X̅=48.94, 47.35, 42.30) ตราด (X̅=48.31, 47.87, 

44.29) นครนายก (X̅=50.32, 47.44, 43.07) ปราจีนบุรี (X̅=48.19, 46.58, 41.32) และ สระแกว (X̅= 45.65, 44.13, 
38.96) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
 

แผนภูมิท่ี 16 คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 16 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เม่ือเทียบกับระดับประเทศ พบวาศธภ.9 ตราด ปราจีนบุรี และ สระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ย
ต่ำกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา (ยกเวนจังหวัดตราดปการศึกษา 2562 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ) 
สวนจันทบุรี นครนายก มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา (ยกเวนปการศึกษา 2560 จังหวัด

จันทบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ)  และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=34.17, 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 49.25 48.10 48.94 48.31 50.32 48.19 45.65

2561 47.31 46.47 47.35 47.87 47.44 46.58 44.13

2562 42.21 41.59 42.30 44.29 43.07 41.32 38.96

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

30
31
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38

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 34.7 34.17 34.44 33.76 37.15 33.84 32.46

2561 35.16 34.86 35.17 35.15 35.56 35.15 33.59

2562 35.70 35.48 35.96 36.57 36.96 35.00 33.98

คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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34.86, 35.48) จันทบุรี (X̅=34.44, 35.17, 35.96) ตราด (X̅=33.76, 35.15 ,36.57) นครนายก (X̅=37.15, 35.56, 36.96) 

ปราจีนบุรี (X̅=33.84, 35.15, 35.00) และ สระแกว (X̅=32.46, 33.59, 33.98) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
 

แผนภูมิท่ี 17 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภูมิท่ี 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบวา ศธภ.9 จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และ สระแกว มีคา
คะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา (ยกเวนจังหวัดตราดในปการศึกษา 2561 และ 2562 มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ) สวนจังหวัดนครนายก มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา และ 2) เม่ือ

เปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=27.18, 30.49, 28.05) จันทบุรี (X̅=27.88, 31.33, 28.77) ตราด 

(X̅=27.67, 31.70, 29.58) นครนายก (X̅=33.61, 35.65, 33.33) ปราจีนบุรี (X̅=26.01, 29.47, 26.58) และ สระแกว 

(X̅=23.31, 26.68, 24.50) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลด 
 

แผนภูมิท่ี 18 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 28.31 27.18 27.88 27.67 33.61 26.01 23.31

2561 31.41 30.49 31.33 31.70 35.65 29.47 26.68

2562 29.20 28.05 28.77 29.58 33.33 26.58 24.50

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 24.53 24.74 25.00 23.08 36.39 22.60 19.82

2561 30.72 30.82 31.79 31.37 41.68 28.31 24.86

2562 25.41 25.60 25.62 25.75 36.60 23.03 20.66

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9



~ 91 ~ 
 

 
 
      
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
     

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

 จากแผนภูมิท่ี 18 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เม่ือเทียบกับระดับประเทศ พบวา ศธภ.9 จันทบุรี ตราด และนครนายก มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา (ยกเวนจังหวัดตราดปการศึกษา 2560 มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ)
สวนจังหวัดปราจีนบุรี และสระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบ

ทั ้ง 3 ปการศึกษา พบวา ศธภ.9 (X̅=24.74, 30.82, 25.60) จันทบุรี (X̅=25.00, 31.79, 25.62) ตราด (X̅=23.08, 

31.37, 25.75) นครนายก (X̅=36.39, 41.68, 36.60) ปราจีนบุรี (X̅=22.60, 28.31, 23.03) และ สระแกว (X̅=19.82, 
24.86, 20.66) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
 

แผนภูมิท่ี 19 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  จากแผนภูมิที่ 19 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 1) เม่ือเทียบกับระดับประเทศ พบวา ศธภ.9 จันทบุรี ตราด ปราจีนบรุี และสระแกว 
มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา สวนจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุก

ปการศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปการศึกษา พบวา พบวา ศธภ.9 (X̅=29.26, 30.27, 28.88) จันทบุรี 

(X̅=29.36, 30.37, 28.90) ตราด (X̅=28.34, 30.17, 29.17) นครนายก (X̅=24.40, 32.95, 32.13) ปราจีนบุรี 

(X̅=28.54, 29.99, 27.94) และ สระแกว (X̅= 26.96, 28.70, 27.48) คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว
2560 29.37 29.26 29.36 28.34 34.40 28.54 26.96

2561 30.51 30.27 30.37 30.17 32.95 29.99 28.70

2562 29.20 28.88 28.90 29.17 32.13 27.94 27.48

คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9
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คำส่ังตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงานโครงการฯ 
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 

 การประชุมทบทวนการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ 2563 และพิจารณากรอบการ

ดำเนินโครงการในระดับพ้ืนท่ี โดยจัดทำเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเครือขายและ

เครื่องมือติดตามการดำเนินโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ภาพการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ัง 5 จังหวัด 
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ภาพการจดังานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรยีนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค โดยมีนายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหเกียรติเปนประธานและกลาวเปดการประชุม ระหวางวันท่ี 15-16 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมซันไรซลากูน โฮเทลแอนดกอลฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เครื่องมือท่ีใชในการติดตามการดำเนินงานโครงการ 

การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ระดับภาค 

ครั้งท่ี....................... 
วันท่ี............................................................... 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด....................................................................................................... 
1 . แบบกำกับ ติดตามนี้ใชในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education)   

     ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื ่อติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานของโครงการและใหทราบ

กระบวนการ     ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

2. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพโดยการ สัมภาษณ 

สอบถาม  ดูรองรอย/หลักฐาน สังเกตการสอน สะทอนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

******************************* 

ประเด็นการกำกับ ติดตามประเมินผล 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม  
  มี คำสั่งท่ี........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
  ไมมี เนื่องจาก .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
2. มีการประชุมชี้แจง นำเสนอกรอบดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ   
   กอนนำเสนอโครงการให กศจ.ทราบ 

  มี วันท่ี.......................7 กุมภาพันธ 2563................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

  ไมมี เนื่องจาก .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
3. มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
   ใชรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา   
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 ใชรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัด   
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
4. มีการวิเคราะหคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
   มีการวิเคราะหขอมูลสถานศึกษานำรองท่ีเขารวมโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(3 ปยอนหลัง ปการศึกษา 2560 – 2562) และขอขอมูลผลการวิเคราะหฯ แนบทาย 
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   มีการวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด (3 ปยอนหลัง ปการศึกษา 2560 – 2562) และขอขอมูล 
ผลการวิเคราะหฯ แนบทาย 
 

5. สถานศึกษานำรอง / สถานศึกษาเครือขาย 
5.1 จำนวน ................... แหง ไดแก 

ชื่อสถานศึกษานำรอง/สังกัด สถานศึกษาเครือขาย ป พ.ศ.2563/สังกัด 

1. 1. 
 2. 
 3. 
2. 1. 
 2. 
 3. 

ฯลฯ  
5.2 มีวิธีดำเนินการคัดเลือกอยางไร 

  คณะทำงานเปนผูคัดเลือกสถานศึกษาเครือขาย 
  สถานศึกษาเปนผูดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเครือขายเอง 
  อ่ืน ๆ ................................................................................................................................. 

6. ข้ันตอน/กระบวนการนิเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
................................................................................................................................................................................. 
7. ผลของการใชรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา   
 7.1 ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................................. 
 7.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผูสอน 
................................................................................................................................................................................. 
 7.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
................................................................................................................................................................................. 
8. ปญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน
................................................................................................................................................................................. 

     ลงชื่อ...............................................................ผูใหขอมูลการกำกับ ติดตามฯ 
                                                  (……………………………………..………………) 

ขอขอบคุณท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 
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แบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 
โครงการ TFE (Teams For Education) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  
ครั้งท่ี .............. วันท่ี ............................ 2563 

********************************************************** 
คำช้ีแจง 

1. แบบนิเทศนี้ใชในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษา 

2. ผูใชเครื่องมือนี้ไดแก คณะนิเทศติดตามของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 

3. การนิเทศ ติดตาม ใชวิธีการท่ีหลากหลาย และบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ สอบถาม                   
       ดูรองรอย/หลักฐาน ท่ีสะทอนผลการดำเนินงาน 

************************************************* 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด....................... 
2. สถานศึกษานำรอง /สถานศึกษาเครือขาย จำนวน ................ แหง ไดแก 

 
สถานศึกษานำรอง/สังกัด สถานศึกษาเครือขาย ป พ.ศ.2563 /สังกัด 

  
  
  
  
  

  
 
ตอนท่ี 2 การนิเทศ ติดตามผลท่ีเกิดกับการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 
           ในปงบประมาณ 2563 
คำช้ีแจง ใหทำเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับผลการประเมินดังนี้ 
  5 หมายถึง   การปฏิบัติอยูในระดับดีเยี่ยม 
  4 หมายถึง   การปฏิบัติอยูในระดับดี 
     3 หมายถึง   การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง   การปฏิบัติอยูในระดับพอใช 
    1 หมายถึง   การปฏิบัตอิยูในระดับปรับปรุง 
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1. กระบวนการดำเนินงาน 

ขอ 
รายการ/ประเด็นในการ

ติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 
ยังไมได

ดำเนินการ 
ดำเนินการในระดับ 

5 4 3 2 1 
1. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสอดคลองกับการ
ดำเนินการโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนจัดทำแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยดำเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะหผลคะแนน O-NET ยอนหลัง 3 ปไดแก ป 
2560-2562 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยยึดสารสนเทศใน
ระดับจังหวดั.............. 

2. ………………………………………………………………. 
      3. …………………………………………………………………… 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการฯ แบบ
บูรณาการในระดับจังหวัดโดย
พิจารณาตามความเหมาะสม 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 

3. มีการนำเสนอกรอบการ
ดำเนินงานของโครงการTFE 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ตอสำนักงานศึกษาธิการภาค
และกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ) 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
 
 

4. มีการนำผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ตามกลุม
สาระการเรียนรู ยอนหลัง 3 ป 
การศึกษามาวิเคราะห
มาตรฐานตัวชี้วัดรายละระ
และกำหนดคาเปาหมายฝใน
การยกระดับในแตละกลุม
สาระการเรยีนรู 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
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ขอ 
รายการ/ประเด็นในการ

ติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 
ยังไมได

ดำเนินการ 
ดำเนินการในระดับ 

5 4 3 2 1 
5.  จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการ

สงเสริมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

       
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 

6. มีการสรางการรับรูเก่ียวกับ
โครงการ TFE ใหกับครูใน
สถานศึกษา 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

7. มีการนำเทศติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษานำ
รองและสถานศึกษาเครือขาย
ในจังหวัดตราด 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

8. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูและถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
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ขอ 
รายการ/ประเด็นในการ

ติดตาม 

บันทึกการนิเทศ 
ยังไมได

ดำเนินการ 
ดำเนินการในระดับ 

5 4 3 2 1 
9.  มีการสรุปและรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
       
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 

10  มีการเผยแพรผลการดำเนินงาน
หลายชองทาง 

      
บันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
  

 
2. ผลการดำเนินงาน 
  2.1 ผลของการใชรูปแบบ/แนวทางการสงเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
  1……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  3………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
  1……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 อ่ืนๆ 
  1……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ  
   - ใชตารางการวิเคราะหโอเน็ต- 
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 3. ผลการปฏบิตัิท่ีเปนจุดเดน/ผลการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
5. ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
                                                   ลงชื่อ...........................................ผูนิเทศ 

                                                            (.........................................) 

                                                         วันท่ี  .....................................         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 116 ~ 
 

 
 
      
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
     

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

แบบประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education)   
ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คำช้ีแจง  แบบสอบถามนี้จัดทำข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือรวบรวมคิดเห็นของผูเก่ียวของในการประเมินผลโครงการ TFE 
(Teams For Education) โดยใชสอบถามผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของกับโครงการในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือเปนขอมูลสำหรับ
การบริหารโครงการใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 ขอใหทานขอคิดเห็นขอเสนอแนะตามความเปนจริง ขอขอบคุณอยางยิ่งในความรวมมือของทาน 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูใหขอมูล 
1. เพศ   ชาย     หญิง 
2. ตำแหนง    ผูบริหารสถานศึกษา   คร ู   ศึกษานิเทศก 
   นักวิชาการศึกษา   อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
3. สังกัด  ศธจ.  สพป.  สพม. 
   อปท.   สช.    อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
4. ความสัมพันธและบทบาทของทานท่ีมีตอโครงการ 
   ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด       
   ผูรับผิดชอบระดับสถานศึกษา  ระบุ   สถานศึกษานำรอง     สถานศึกษาเครือขาย  
   อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 

ตอนท่ี 2 คิดเห็นของผูเกี่ยวของในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ TFE (Teams For Education)   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ดานบริบทท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

1. เปนโครงการที ่มีความสอดคลองโดยตรงกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 

     

2. เปนโครงการที่สอดคลองโดยตรงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัด/ตนสังกัด/สถานศึกษา 

     

3. เปนโครงการที่ระบุความจำเปนเรงดวน ความสำคัญ รวมถึง
อธิบายผลดีผลเสียไวชัดเจน 

     

4. เปนโครงการท่ีตอบสนอง/แกไขปญหาไดตรงจุด      

5. เปนโครงการที่หนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นสามารถระบุความตองการได 

     

6. เปนโครงการท่ีหนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษา 
ในพ้ืนท่ีรับรูและเขาใจเปาหมายวัตถุประสงคของโครงการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

2. ดานปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินโครงการ 

1. เปนโครงการท่ีกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายกิจกรรม และ
หวงเวลาดำเนินการไวชัดเจน 

     

2. เปนโครงการท่ีกำหนดผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคโครงการและสามารถวัดผลได 

     

3. เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ
และเหมาะสม 

     

4. เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ แรงงาน 

     

5. เปนโครงการท่ีไดรับความรวมมือ และผลักดันจากหลายฝาย 
ไดแก ศธภ. ศธจ. สถานศึกษา ชุมชนในพ้ืนท่ี และผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการ 

     

6. เปนโครงการท่ีมีความเหมาะสมทางรูปแบบและวิธีการ
ดำเนินการ 

     

7. เปนโครงการท่ีผานการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนปจจุบัน      

3. ดานกระบวนการดำเนินโครงการ 

1. มีการชี้แจงเผยแพรขอมูล ใหความรู รายละเอียดเก่ียวกับ
โครงการแกหนวยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีหรือ
ผูท่ีไดรับผลกระทบโครงการ 

     

2. มีการกำหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองและตอบสนอง
วัตถุประสงคอยางครบถวน 

     

3. มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ ดูแล และรายงาน
ความกาวหนาการดำเนินโครงการทุกระยะ 

     

4. มีการมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีชัดเจน      
5. มีการรับฟงความคิดเห็นและการประสานงานในระดับพ้ืนท่ี      
6. มีการกำหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการแบบมีสวนรวม      
7. มีระบบติดตาม และรายงานความกาวหนาการดำเนิน
โครงการท่ีสามารถเขาถึงขอมูลได 

     

 

 

 

 

 



~ 118 ~ 
 

 
 
      
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
     

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
4. ดานผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

1. หนวยงานและสถานศึกษามีฐานขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีเปนระบบ ถูกตอง และนำไปใชได 

     

2. หนวยงานและสถานศึกษาสรางรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพ้ืนท่ีภายใต
บริบทและปญหาของตนอยางมีสวนรวม 

     

3. หนวยงานในระดับภาค ระดับจังหวัดและสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ 

     

4. สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการสามารถเปนตนแบบของการ
พัฒนาสำหรับสถานศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ี 

     

5. สถานศึกษามีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา (PLC) 

     

6. ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active 
Learning ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

     

7. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

     

8. มีการสรางเครือขาย/ทีมงานพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 

     

5. ความพึงพอใจของการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในภาพรวม 

1. โครงการนี้แกไขปญหาไดตรงจุด      
2. ความชัดเจนของวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ      
3. ความพรอมของเจาหนาท่ี วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ      
4. การกำหนดแนวทาง กลไก ผูรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ      
5. การสื่อสาร ชี้แจง ทำความเขาใจแกหนวยงานระดับจังหวัด
และสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

     

6. การติดตอประสานงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ      
7. ประโยชนท่ีไดรับจากการดำเนินโครงการ      
8. ความคุมคาของการดำเนินโครงการ      
9. การจดังานแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ            
การพัฒนาการจัดการเรียนรูระดับภาค  
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ผลกระทบของโครงการ 

ประเด็นการประเมิน ขอเท็จจริง/ขอคิดเห็น 
1. ผลกระทบเชิงบวกของโครงการนี้คือ
อะไร และใครเปนผูไดรับผลกระทบ 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

2. พฤติกรรมของผูเก่ียวของ (ผูบริหาร 
ครู ผูเรียน) ท่ีเกิดจาการดำเนิน
โครงการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
3. ผูปฏิบัติ/ผูเก่ียวของ (ผูบริหาร ครู 
ผูเรียน) มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบฯ
ของสถานศึกษา หรือไม อยางไร 

......................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4. ปฏิบัติ/ผูเก่ียวของ (ผูบริหาร ครู 
ผูเรียน) ไดรับประโยชนจากโครงการนี้
ในดานใดมากท่ีสุด  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
ประเด็นการประเมิน ความเห็น 

1. ทานคิดวาปญหา/สาเหตุ/ขอจำกัด 
ในการดำเนินโครงการคืออะไร 

1...................................................................................................................... 
2....................................................................................................................... 
3....................................................................................................................... 
4....................................................................................................................... 

2. ทานมีขอเสนอแนะอะไรบาง 1....................................................................................................................... 
2...................................................................................................................... 
3...................................................................................................................... 
4........................................................................................................................ 

3. ทานคิดวาบทเรียนท่ีทานไดเรียนรู
จากโครงการนี้คืออะไร 

1....................................................................................................................... 
2...................................................................................................................... 
3....................................................................................................................... 
4....................................................................................................................... 

4. ทานคิดวาการฝกอบรมโครงการนี้             
มีความคุมคาหรือไม อยางไร 

1....................................................................................................................... 
2...................................................................................................................... 
3....................................................................................................................... 
4....................................................................................................................... 

5. โครงการนี้ควรดำเนินการตอไป/
ขยายผล/ยกเลิก หรือไม อยางไร 

ควร/ไมควร   
เหตุผล............................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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