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แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด ขอรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล 
ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

1. ผลการด าเนินการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
และยุวกาชาด 
 - สพป.กทม. 

1 ส่งเสริม สนับสนุน ลูกเสือและผู้บังคับบัญชำลูกเสือ จ ำนวน 2 หมู่ ประกอบด้วย โรงเรียน 
วัดด่ำน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) และโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือแห่งชำติ ครั้งที่ 21 
ระหว่ำงวันที่ 26 ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 2562  ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 

2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมยุวกำชำด โดยจัดส่งหมู่ยุวกำชำด โรงเรียนพญำไท จ ำนวน 1 หมู่ 12 
คน เข้ำร่วมพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุวกำชำด โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ 
ยุวกำชำดไทย ประจ ำปี 2563 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563  ณ ศูนย์กีฬำนภำกำศ 80 ปี โรงเรียน
ดอนเมืองทหำรอำกำศบ ำรุง 

3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้ำหน้ำที่  ผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำด จ ำนวน 405 คน  
จำกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 9 โรงเรียน  
เข้ำร่วมกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี 2563  ณ สนำมศุภชลำศัย สนำมกีฬำแห่งชำติ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

4 นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดโดยศึกษำนิเทศก์ประจ ำโรงเรียน ภำคเรียนละ 2 ครั้ง 

5 กำรจัดตั้งสโมสรลูกเสือของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร โดย
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติอนุมัติให้จัดตั้งและด ำเนินงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยสโมสรฯ ปฏิบัติหน้ำที่
ลูกเสือ วัตถุประสงค์ของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

6 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร มีกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ดังนี้ 

     - ลูกเสือ ทุกโรงเรียน 
     - ยุวกำชำด จ ำนวน 17 โรงเรียน 
     - เนตรนำรี จ ำนวน 20 โรงเรียน 

 
- สพม.เขต 1 

ด ำเนินโครงกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด  
โดยจัดกิจกรรมสวนสนำมและประกวดระเบียบแถว และกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
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- สพม.เขต 2 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมัธยมศึกษำ เขต 2 เตรียมด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมบุคลำกร

ทำงกำรลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ทั่วไป และขั้นควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
ระหว่ำงวันที่  17-20 มีนำคม 2563 ณ โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ ๒ เขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร วัตถุประสงค์ และวิธีกำรของ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ในกำรฝึกอบรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงถูกต้อง
และเป็นแนวทำงเดียวกัน  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  

- โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)  ได้ร่วมกันจัดกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด รุ่นที่ 402 ระหว่ำงวันที่ 1-3 มีนำคม 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชำ 
(สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

- กศน.กทม. 
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน กศม. กทม. ได้ด ำเนินกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่

ถูกต้องผ่ำนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด  
ทั้งนี้ ทัศนคติที่ถูกต้อง สถำนศึกษำได้ปลูกฝังโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ มีดังนี้ 
1. การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. การมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. ความซื่อสัตย์สุจริต 
4. การใฝ่เรียนรู้ 
5. การอยู่อย่างพอเพียง 
6. การเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ 
7. กำรรักษำและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวสถำนศึกษำพบว่ำนักศึกษำท่ีผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด มี

ระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ิมมำกขึ้น โดยสังเกตได้จำกกำรพูดจำ พฤติกรรมกำรแสดงออกกำรแสดง
ควำมคิดเห็นในกำรกำรมำพบกลุ่ม และกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ กล่ำวคือ กำรพูดจำสุภำพ
เรียบร้อยขึ้น กำรแสดงควำมคิดเห็นมีเหตุมีผลเพ่ิมมำขึ้น กำรใช้อำรมณ์ตัดสินเรื่องรำวต่ำง ๆ ลดลง นอกจำกนี้
ยังมีพฤติกรรมในกำรอำสำช่วยเหลือครูและเพ่ือนเพ่ิมมำกข้ึน กล้ำแสดงทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวกเพ่ิมมำก
ขึ้นด้วย 
 

2. ปัญหาและอุปสรรค 

- สพม. เขต 2 
  - เลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ  ในช่วงเวลำดังกล่ำว เนื่องจำกอยู่

ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 2019 
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 3. ข้อเสนอแนะ 

- กศน.กทม. 
 

    - สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนกำร
ลูกเสือและยุวกำชำดอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรปลูกฝังจิตส ำนึกต้องท ำซ้ ำ ๆ และต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นผลที่เป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง และหยั่งรำกในตัวบุคคล ชุมชน และสังคม ในระยะยำวต่อไป 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
สพป. 
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

1128 ถนนลำดพร้ำว  
แขวงสำมเสนนอก  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

- โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้รับมอบหมำย
ให้เป็นศูนย์วิชำกำร “กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน” ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน
ในสังกัด สพป.กทม. 
- น ำลูกเสือเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือ
แห่งชำติ ครั้งที่ 21 ระหว่ำงวันที่ 26 
ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 2562  ณ ค่ำย
ลูกเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรส่งเสริม 
สนับสนุน ในกำรพัฒนำลูกเสือ เพื่อให้มี
ระเบียบวินัย มีควำมสำมัคคี เสียสละและ
มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถ 
อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะได้ และจัดส่งยุว
กำชำดเข้ำร่วมกิจกรรมงำนวันคล้ำยวัน
สถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี 2563  
ณสนำมศุภชลำศัย สนำมกีฬำแห่งชำติ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็น
กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สมำชิกยุวกำชำด
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นสมำชิก
ยุวกำชำดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อ
ช่วยเหลือและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบ
และมีระเบียบวินัย 



4 
 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
โรงเรียนวัดด่ำน 899 ถนนพระรำมที่ 3 แขวง

บำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 

น ำลูกเสือเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือ
แห่งชำติ ครั้งที่ 21 ระหว่ำงวันที่ 26 
ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 2562  ณ ค่ำย
ลูกเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุรี และเข้ำค่ำย 
พักแรมลูกเสือเนตรนำรีสำมัญ ระหว่ำง
วันที่ 20 – 22 พฤศจิกำยน 2562  ณ 
ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ส่งเสริม สนับสนุน  
ในกำรพัฒนำลูกเสือ เพ่ือให้มีระเบียบวินัย  
มีควำมสำมัคคี เสียสละและมีควำม
รับผิดชอบ และสำมำรถอยู่รวมกันเป็นหมู่
คณะได้ รวมถึงกำรฝึกให้ลูกเสือมีทักษะ
กำรเป็นผู้น ำ 

โรงเรียนพญำไท 306 ถนนศรีอยุธยำ  
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร 

จัดส่งยุวกำชำด เข้ำร่วมพิธีปฏิญำณตน
และสวนสนำมยุวกำชำด โครงกำรส่งเสริม
กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด
ไทย ประจ ำปี 2563 ในระดับจังหวัด และ
ระดับกระทรวง ซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ดีใน
กำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สมำชิกยุว
กำชำดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเป็น
สมำชิกยุวกำชำดและยินดีที่จะอุทิศตน
เพ่ือช่วยเหลือและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบ
และมีระเบียบวินัย 

โรงเรียนสำยน้ ำทิพย์ 293 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
 
 
 

จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำร
ลูกเสือ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
สพม.เขต 1 
1.  โรงเรียนวัดรำชบพิธ    

 
สพม.เขต 1 
 

 
กิจกรรมสวนสนำมและประกวดระเบียบ
แถว 

2.  โรงเรียนเทพศิรินทร์    สพม.เขต 1 
 

กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 

3.  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ์  สพม.เขต 1 
 

กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 

กศน. 

กศน.เขตภำษีเจริญ 

 
40 เพชรเกษม 48 แขววบำง
แวก เขตภำษีเจริญ กทม. 

 
โครงกำรลูกเสือคู่คุณธรรมน ำจิตอำสำ
ต้ำนยำเสพติด ปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำ
ใจควำมรักชำติ ศำสนำ และสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ สร้ำงคนให้เป็นพลเมือง
ที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด  

กศน.เขตสำยไหม 49/123-124 ถนนสำยไหม 
ซอย 34 แขวงสำยไหม กทม. 

โครงกำรค่ำยส่งเสริมประชำธิปไตย คู่
คุณธรรม จริยธรรมควำมเป็นไทย และ
กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

กศน.เขตห้วยขวำง 723 หมู่บ้ำนรัชดำนิเวศน์ ถนน
ประชำอุทิศ  แขวงสำมเสน
นอก  เขตห้วยขวำง กทม. 

โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพัฒนำชุมชน 

 
 
2. นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค (อศจ.) 
ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่ มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ 

ตารางท่ี 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา 

ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
รัฐบำล 21 21 100 
เอกชน 78 78 100 
รวม 99 99 100 
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ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะเป็นผู้ประกอบการ (อศจ.) 

ตารางท่ี 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
 1. สำขำวิชำช่ำงยนต ์          
 2. สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  ยังไม่มกีารรายงานข้อมูล   

 3. สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ          
 4. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง          
 5. สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์          
 6. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง          
 7. สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน          
 8. สำขำวิชำสถำปัตยกรรม          
 9. สำขำวิชำส ำรวจ          
 10. สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล          
 11. สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง          
 12. สำขำวิชำช่ำงพิมพ์          
 13. สำขำวิชำเทคนิคแว่นตำและเลนส ์          
 14. สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ          
 15. สำขำวิชำช่ำงโทรคมนำคม          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20101v9.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20102v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20103v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20104v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20105v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20106v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20107v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20108v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20109v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20110v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20111v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20112v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20116v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20117v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20119v5.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 16. สำขำวิชำช่ำงเครื่องมือวัดและควบคุม          
 17. สำขำวิชำโยธำ          
 18. สำขำวิชำอุตสำหกรรมยำง          
 19. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส ์          
 20. สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร ์          
 21. สำขำวิชำเทคโนโลยีฟอกหนัง          
 22. สำขำวิชำช่ำงเครื่องท ำควำมเย็นและ 

ปรับอำกำศ 

         

 23. สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุงเรือ          
 สำขำวิชำเครื่องกลเกษตร          
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
 1. สำขำวิชำกำรบัญชี          
 2. สำขำวิชำกำรตลำด          
 3. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร          
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ          
 5. สำขำวิชำธุรกิจสถำนพยำบำล          
 6. สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ ์          
 7. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก          
 สำขำวิชำภำษำตำ่งประเทศ          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20120v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20121v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20122v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20127v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20128v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20129v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20134v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20134v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20135v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20137v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20201v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20202v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20203v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20204v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20209v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20210v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20211v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20212v2.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 9. สำขำวิชำโลจสิติกส ์          
 10. สำขำวิชำกำรจดักำรส ำนักงำน          
 11. สำขำวิชำกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภัย          
 12. สำขำวิชำธุรกิจกำรกีฬำ          
ประเภทวิชาศิลปกรรม          
 1. สำขำวิชำวิจิตรศลิป ์          
 2. สำขำวิชำกำรออกแบบ          
 3. สำขำวิชำศิลปหตัถกรรม          
 4. สำขำวิชำศิลปกรรมเซรำมิก          
 5. สำขำวิชำศิลปหตัถกรรมรูปพรรณเครื่องถม

และเครื่องประดับ 

         

 6. สำขำวิชำถ่ำยภำพและมลัตมิีเดยี          
 สำขำวิชำเทคโนโลยีศลิปกรรม          
 7. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก          
 8. สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องหนัง          
 9. สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณ ี          
 11. สำขำวิชำช่ำงทองหลวง          
 12. สำขำวิชำกำรพิมพส์กรีน          
 13. สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป ์          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20214v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20216v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20219v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20220v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20301v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20302v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20303v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20304v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20305v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20305v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20306v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20307v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20308v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20309v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20310v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20315v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20318v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20319v1.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาคหกรรม          
 1. สำขำวิชำแฟช่ันและสิ่งทอ          
 2. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร          
 3. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์          
 4. สำขำวิชำธุรกิจเสรมิสวย          
 5. สำขำวิชำธุรกิจคหกรรม          
ประเภทวิชาเกษตรกรรม          
 สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์          
ประเภทวิชาประมง          
 สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำ          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 1. สำขำวิชำกำรโรงแรม          
 2. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ          
 1. สำขำวิชำเทคโนโลยสีิ่งทอ          
 2. สำขำวิชำเคมสีิ่งทอ          
 3. สำขำวิชำเทคโนโลยเีครื่องนุ่งห่ม          
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
 1. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ          
 2. สำขำวิชำคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมเมอร์          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20401v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20404v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20406v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20407v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20408v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20500/20501v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20600/20601v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20701v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20702v7.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20801v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20802v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20803v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20901v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20903.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี          
 1. สำขำวิชำอุตสำหกรรมบันเทิง          
 2. สำขำวิชำกำรดนตร ี          
 3. สำขำวิชำกำรสร้ำงเครื่องดนตรไีทย          

 
ตารางท่ี 3  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       
 9. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล       
 10. สำขำวิชำเทคนิคกำรผลติ       
 11. สำขำวิชำไฟฟ้ำ  ยังไม่มกีารรายงานข้อมูล   

 12. สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส ์       
 13. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง       
 14. สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน       
 15. สำขำวิชำเทคนิคสถำปตัยกรรม       

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21001v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21002v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21003v1.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 16. สำขำวิชำส ำรวจ       
 17. สำขำวิชำเทคนิคพลังงำน       
 18. สำขำวิชำเทคนิคกำยอุปกรณ ์       
 19. สำขำวิชำโยธำ       
 20. สำขำวิชำเทคโนโลยียำง       
 21. สำขำวิชำเทคนิคโลหะ       
 22. สำขำวิชำเขียนแบบเครื่องกล       
 23. สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม       
 24. สำขำวิชำกำรพิมพ ์       
 24. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรต่อเรือ       
 25. สำขำวิชำเทคโนโลยโีทรคมนำคม       
 26. สำขำวิชำเครื่องมือวัดและควบคุม       
 27. สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม       
 28. สำขำวิชำปิโตรเคม ี       
 29. สำขำวิชำช่ำงอำกำศยำน       
 30. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต ์       
 สำขำวิชำเทคโนโลยีปโิตรเลยีม       
 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์       
 สำขำวิชำกำรตรวจสอบโดยไม่ท ำลำย       
 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคระบบขนส่งทำงรำง        
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 สำขำวิชำเทคนิคข้ึนรูปพลำสติก       
 สำขำวิชำเทคนิคเครื่องท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ       
 สำขำวิชำเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ำรุงระบบขนส่งทำง

รำง 
      

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
 4. สำขำวิชำกำรบัญชี       
 5. สำขำวิชำกำรตลำด       
 6. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร       
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ       
 8. สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกจิค้ำปลีก       
 9. สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์       
 10. สำขำวิชำกำรจดักำรส ำนักงำน       
 สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร       
 13. สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์       
 14. สำขำวิชำธุรกิจสถำนพยำบำล       
 15. สำขำวิชำภำษำตำ่งประเทศธรุกิจ       
 16. สำขำวิชำกำรจดักำรทั่วไป       
 17. สำขำวิชำธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ       
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
 6. สำขำวิชำวิจิตรศลิป ์       
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 7. สำขำวิชำกำรออกแบบ       
 8. สำขำวิชำศิลปหตักรรม       
 9. สำขำวิชำเทคโนโลยผีลติภณัฑ์อุตสำหกรรมเครื่องหนัง       
 10. สำขำวิชำเทคโนโลยเีซรำมิก       
 11. สำขำวิชำกำรถ่ำยภำพและมัลติมีเดีย       
 12. สำขำวิชำเทคโนโลยีศลิปกรรม       
 13. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก       
 14. สำขำวิชำศิลปหตัถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ       
 15. สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณ ี       
 10. สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับและอญัมณ ี       
 สำขำวิชำช่ำงทองหลวง       
 11. สำขำวิชำดนตรีและเทคโนโลย ี       
 12. สำขำวิชำกำรพิมพส์กรีน       
 13. สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป ์       
ประเภทวิชาคหกรรม       
 3. สำขำวิชำเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ       
 4. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ       
 5. สำขำวิชำเทคโนโลยสีิ่งทอและเครือ่งนุ่มห่ม       
 6. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร       
 7. สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร       
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 8. สำขำวิชำกำรบรหิำรงำนคหกรรมศำสตร ์       
 9. สำขำวิชำเทคโนโลยีควำมงำม       
 10. สำขำวิชำธุรกิจคหกรรม       
 11. สำขำวิชำกำรดูแลผูสู้งอำย ุ       
 6. สำขำวิชำเชฟอำหำรไทย       
ประเภทวิชาเกษตรกรรม       
 สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์       
 สำขำวิชำพืชศำสตร ์       
 สำขำวิชำสัตวศำสตร ์       
 สำขำวิชำสัตวรักษ ์       
 สำขำวิชำช่ำงกลเกษตร       
 สำขำวิชำอุตสำหกรรมเกษตร       
 สำขำวิชำเกษตรอตุสำหกรรม       
 สำขำวิชำเทคโนโลยภีูมิทัศน์       
 สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ ์       
ประเภทวิชาประมง       
 สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำ       
 สำขำวิชำแปรรูปสัตว์น้ ำ       
 สำขำวิชำกำรเดินเรือ       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
 3. สำขำวิชำกำรโรงแรม       
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 4. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว       
 5. สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกจิท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ       
 6. สำขำวิชำกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร       
 7. สำขำวิชำสปำและควำมงำม       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ       
 4. สำขำวิชำเทคโนโลยสีิ่งทอ       
 5. สำขำวิชำเคมสีิ่งทอ       
 6. สำขำวิชำเทคโนโลยเีครื่องนุ่งห่ม  

(อุตสำหกรรมเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป) 

      

 7. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรทอผ้ำไหมและผำ้พื้นเมือง       
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
 3. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ       
 4. สำขำวิชำคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมเมอร์       
 5. สำขำวิชำซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว       
 6. สำขำวิชำคอมพิวเตอรเ์กมและแอนิเมชัน       
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ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ (อศจ.) 

ตารางท่ี 4  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
 17. สำขำวิชำช่ำงยนต ์          
 18. สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน          
 19. สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ          
 20. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   ยังไม่มกีารรายงานข้อมูล     

 21. สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์          
 22. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง          
 23. สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน          
 24. สำขำวิชำสถำปัตยกรรม          
 25. สำขำวิชำส ำรวจ          
 26. สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล          
 27. สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง          
 28. สำขำวิชำช่ำงพิมพ์          
 29. สำขำวิชำเทคนิคแว่นตำและเลนส ์          
 30. สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ          
 31. สำขำวิชำช่ำงโทรคมนำคม          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20101v9.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20102v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20103v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20104v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20105v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20106v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20107v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20108v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20109v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20110v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20111v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20112v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20116v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20117v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20119v5.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 32. สำขำวิชำช่ำงเครื่องมือวัดและควบคุม          
 31. สำขำวิชำโยธำ          
 32. สำขำวิชำอุตสำหกรรมยำง          
 33. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส ์          
 34. สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร ์          
 35. สำขำวิชำเทคโนโลยีฟอกหนัง          
 36. สำขำวิชำช่ำงเครื่องท ำควำมเย็น 

และปรับอำกำศ 
         

 37. สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุงเรือ          
 สำขำวิชำเครื่องกลเกษตร          
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
 7. สำขำวิชำกำรบัญชี          
 8. สำขำวิชำกำรตลำด          
 9. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร          
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ          
 11. สำขำวิชำธุรกิจสถำนพยำบำล          
 12. สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ ์          
 13. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก          
 สำขำวิชำภำษำตำ่งประเทศ          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20120v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20121v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20122v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20127v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20128v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20129v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20134v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20134v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20135v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20137v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20201v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20202v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20203v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20204v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20209v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20210v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20211v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20212v2.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 18. สำขำวิชำโลจสิติกส ์          
 19. สำขำวิชำกำรจดักำรส ำนักงำน          
 20. สำขำวิชำกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภัย          
 21. สำขำวิชำธุรกิจกำรกีฬำ          
ประเภทวิชาศิลปกรรม          
 16. สำขำวิชำวิจิตรศลิป ์          
 17. สำขำวิชำกำรออกแบบ          
 18. สำขำวิชำศิลปหตัถกรรม          
 19. สำขำวิชำศิลปกรรมเซรำมิก          
 20. สำขำวิชำศิลปหตัถกรรมรูปพรรณเครื่องถม

และเครื่องประดับ 

         

 14. สำขำวิชำถ่ำยภำพและมลัตมิีเดยี          
 สำขำวิชำเทคโนโลยีศลิปกรรม          
 15. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก          
 16. สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องหนัง          
 17. สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณ ี          
 14. สำขำวิชำช่ำงทองหลวง          
 15. สำขำวิชำกำรพิมพส์กรีน          
 16. สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป ์          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20214v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20216v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20219v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20220v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20301v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20302v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20303v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20304v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20305v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20305v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20306v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20307v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20308v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20309v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20310v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20315v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20318v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20319v1.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทวิชาคหกรรม          
 5. สำขำวิชำแฟช่ันและสิ่งทอ          
 6. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร          
 12. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์          
 13. สำขำวิชำธุรกิจเสรมิสวย          
 7. สำขำวิชำธุรกิจคหกรรม          
ประเภทวิชาเกษตรกรรม          
 สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์          
ประเภทวิชาประมง          
 สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำ          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 8. สำขำวิชำกำรโรงแรม          
 9. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ          
 8. สำขำวิชำเทคโนโลยสีิ่งทอ          
 9. สำขำวิชำเคมสีิ่งทอ          
 10. สำขำวิชำเทคโนโลยเีครื่องนุ่งห่ม          
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
 7. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20401v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20404v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20406v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20407v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20408v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20500/20501v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20600/20601v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20701v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20702v7.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20801v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20802v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20803v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20901v2.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 8. สำขำวิชำคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมเมอร์          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี          
 4. สำขำวิชำอุตสำหกรรมบันเทิง          
 5. สำขำวิชำกำรดนตร ี          
 6. สำขำวิชำกำรสร้ำงเครื่องดนตรไีทย          

 
ตารางท่ี 5  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       
 25. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล       
 26. สำขำวิชำเทคนิคกำรผลติ       
 27. สำขำวิชำไฟฟ้ำ  ยังไม่มกีารรายงานข้อมูล   

 28. สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส ์       
 29. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง       
 30. สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน       

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20903.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21001v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21002v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21003v1.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

 31. สำขำวิชำเทคนิคสถำปตัยกรรม       
 32. สำขำวิชำส ำรวจ       
 33. สำขำวิชำเทคนิคพลังงำน       
 34. สำขำวิชำเทคนิคกำยอุปกรณ ์       
 35. สำขำวิชำโยธำ       
 36. สำขำวิชำเทคโนโลยียำง       
 37. สำขำวิชำเทคนิคโลหะ       
 38. สำขำวิชำเขียนแบบเครื่องกล       
 39. สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม       
 40. สำขำวิชำกำรพิมพ ์       
 38. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรต่อเรือ       
 39. สำขำวิชำเทคโนโลยโีทรคมนำคม       
 40. สำขำวิชำเครื่องมือวัดและควบคุม       
 41. สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม       
 42. สำขำวิชำปิโตรเคม ี       
 43. สำขำวิชำช่ำงอำกำศยำน       
 44. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต ์       
 สำขำวิชำเทคโนโลยีปโิตรเลยีม       
 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์       
 สำขำวิชำกำรตรวจสอบโดยไม่ท ำลำย       
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคระบบขนส่งทำงรำง        
 สำขำวิชำเทคนิคข้ึนรูปพลำสติก       
 สำขำวิชำเทคนิคเครื่องท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ       
 สำขำวิชำเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ำรุงระบบขนส่งทำงรำง       
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
 10. สำขำวิชำกำรบัญชี       
 11. สำขำวิชำกำรตลำด       
 12. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร       
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ       
 14. สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกจิค้ำปลีก       
 15. สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์       
 16. สำขำวิชำกำรจดักำรส ำนักงำน       
 สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร       
 22. สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์       
 23. สำขำวิชำธุรกิจสถำนพยำบำล       
 24. สำขำวิชำภำษำตำ่งประเทศธรุกิจ       
 25. สำขำวิชำกำรจดักำรทั่วไป       
 26. สำขำวิชำธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ       
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
 21. สำขำวิชำวิจิตรศลิป ์       
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

 22. สำขำวิชำกำรออกแบบ       
 23. สำขำวิชำศิลปหตักรรม       
 24. สำขำวิชำเทคโนโลยผีลติภณัฑ์อุตสำหกรรมเครื่องหนัง       
 25. สำขำวิชำเทคโนโลยเีซรำมิก       
 26. สำขำวิชำกำรถ่ำยภำพและมัลติมีเดีย       
 27. สำขำวิชำเทคโนโลยีศลิปกรรม       
 28. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก       
 29. สำขำวิชำศิลปหตัถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ       
 30. สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณ ี       
 18. สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับและอญัมณ ี       
 สำขำวิชำช่ำงทองหลวง       
 19. สำขำวิชำดนตรีและเทคโนโลย ี       
 20. สำขำวิชำกำรพิมพส์กรีน       
 21. สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป ์       
ประเภทวิชาคหกรรม       
 7. สำขำวิชำเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ       
 8. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ       
 14. สำขำวิชำเทคโนโลยสีิ่งทอและเครือ่งนุ่มห่ม       
 15. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร       
 16. สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร       
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

 17. สำขำวิชำกำรบรหิำรงำนคหกรรมศำสตร ์       
 18. สำขำวิชำเทคโนโลยีควำมงำม       
 19. สำขำวิชำธุรกิจคหกรรม       
 20. สำขำวิชำกำรดูแลผูสู้งอำย ุ       
 8. สำขำวิชำเชฟอำหำรไทย       
ประเภทวิชาเกษตรกรรม       
 สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์       
 สำขำวิชำพืชศำสตร ์       
 สำขำวิชำสัตวศำสตร ์       
 สำขำวิชำสัตวรักษ ์       
 สำขำวิชำช่ำงกลเกษตร       
 สำขำวิชำอุตสำหกรรมเกษตร       
 สำขำวิชำเกษตรอตุสำหกรรม       
 สำขำวิชำเทคโนโลยภีูมิทัศน์       
 สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ ์       
ประเภทวิชาประมง       
 สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำ       
 สำขำวิชำแปรรูปสัตว์น้ ำ       
 สำขำวิชำกำรเดินเรือ       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
 10. สำขำวิชำกำรโรงแรม       
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

 11. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว       
 12. สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกจิท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ       
 13. สำขำวิชำกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร       
 14. สำขำวิชำสปำและควำมงำม       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ       
 11. สำขำวิชำเทคโนโลยสีิ่งทอ       
 12. สำขำวิชำเคมสีิ่งทอ       
 13. สำขำวิชำเทคโนโลยเีครื่องนุ่งห่ม (อุตสำหกรรมเสื้อผ้ำ

ส ำเรจ็รูป) 

      

 14. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรทอผ้ำไหมและผำ้พื้นเมือง       
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
 9. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ       
 10. สำขำวิชำคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมเมอร์       
 11. สำขำวิชำซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว       
 12. สำขำวิชำคอมพิวเตอรเ์กมและแอนิเมชัน       
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1. ผลการด าเนินการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
   
   
   

 
2.2 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (อศจ.) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี 

ตารางท่ี 6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบทวิภำคี 

หน่วยงาน ร้อยละของ
สถานศึกษา 

ที่จัด
การศึกษาใน
ระบบทวภิาคี 
ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
/ลดลง 

 
*เทียบ
กับปี 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เรียน

ในระบบ 
ทวิภาคี  

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
/ลดลง 

 
*เทียบ
กับปี 
2562 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษา
ในระบบทวภิาค ี

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ระบบทวภิาค ี

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อศจ.  ยังไม่มีการรายงานข้อมูล        

 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ : สัดส่วนของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคี 

ตารางท่ี 7  แสดงจ ำนวนและสัดส่วนของสถำนศึกษำต่อสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 

1. ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

(แห่ง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(สถำนศึกษำ: 

สถำนประกอบกำร) 
อศจ. ยังไม่มกีารรายงานข้อมูล  
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 3. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
   
   
   

 

2.3 การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย (กศน.) 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย 

ตารางท่ี 8  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

หน่วยงาน จ านวนสถานศึกษา 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

จ านวน  (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
กศน. 50 34 68 

 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนา

อาชีพส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตารางท่ี 9 แสดงจ ำนวนและร้อยละของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำอำชีพ 
                 ส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหลักสูตร
พัฒนาอาชีพ 
ที่เหมาะสม

ส าหรับผู้ที่เข้า 
สู่สังคมสูงวัย 

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กศน. 50 95 1,204 1,392 115.61 

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน กศน. กทม. กำรด ำเนินกำรส่งเสริมอำชีพที่เหมำะสม ส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่

สังคมสูงวัย โดยด ำเนินกำรส ำรวจอำชีพที่กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่สนใจและพิจำรณำอำชีพที่เหมำะสมกับสังคม
ผู้สูงอำยุ สำมำรถน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน หรือน ำไปต่อยอดอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ จำกนั้นจัดหำวิทยำกรและ
จัดท ำหลักสูตรเพ่ือด ำเนินกำรจัดอบรมให้กลุ่มเป้ำหมำย ตัวอย่ำงอำชีพ อำทิเช่น กำรเพำะเห็ดและแปรรูปเห็ด
ถั่งเช่ำ กำรท ำอำหำรว่ำงเพ่ือสร้ำงรำยได้  กำรเพำะเลี้ยงเห็ดนำงฟ้ำภูฐำนเพ่ือกำรจ ำหน่ำย กำรท ำบำยศรีเทพ 
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กำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กำรท ำหมอนรองคอตัวยู กำรท ำกระเป๋ำผ้ำปักลำย หลักสูตรกำรลงยำสีรำชำวดี   
ไหม หลักสูตรแปรรูปสมุนไพร หลักสูตรกำรท ำขนมชำววัง ฯลฯ ซึ่งผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรจัด
อบรมเนื่องจำกสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ ำวัน และสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพเป็ น
รำยได้เสริมของครอบครัวได้  
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
 3. ข้อเสนอแนะ 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

กศน.แขวงวังทองหลำง  12/5 ซอยลำดพร้ำว94 ถนน
ลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขต
วังทองหลำง 

หลักสูตรกำรลงยำสีรำชำวดี 

กศน.เขตสำยไหม 49/123-124 ถ น น ส ำ ย ไ ห ม 
ซอย 34 แขวงสำยไหม กทม. 

โครงกำรพัฒนำอำชีพ (กลุ่มสนใจ) เขต
สำยไหม หลั กสู ตรแปรรู ปสมุน ไพร 
หลักสูตรกำรท ำขนมชำววัง 

กศน.เขตหลักสี่ 113/9-10 ถนนงำมวงศ์ วำน 
ซอยงำมวงศ์วำน 43 (ชินเขต 
1) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

หลักสู ตรหลักสู ตรกระเป๋ ำผ้ ำท ำมื อ 
หลักสูตรพวงกุญแจแฮนด์เมคจำกผ้ำ และ
กำรเพ่ิมมูลค่ำศิลปะปักริบบิ้น 

 
2.4 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า (สพม.) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่

เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

ตารางท่ี 10  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยง 
                 สู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

สังกัด  
จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัดท้ังหมด 

(แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน 
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  

จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) ร้อยละ 
สพม. 119 119 100 
สช.            ไม่มีการรายงาน 

รวม 119 119 100 
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1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 

สพม.เขต 2 

-  จัดให้มีโครงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ ESCAPE 
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือและข้อมูลสำรสนเทศควำมต้องกำรสำขำวิชำชีพ ลักษณะอำชีพในพ้ืนที่ 
แหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระ เพ่ือรองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อกำรมีงำนท ำ        
ทั้ง52 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 (E : Establishment) 

2. มีหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและกระบวนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะเพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรสำขำวิชำชีพ ทั้ง 52 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 (S : School) 

3. มีกำรแนะแนวให้นักเรียนวำงแผนกำรเรียน และก ำหนดเส้นทำงสู่อำชีพ ทั้ง 52 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 (C : Career Path) 

4. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนกำรเรียน และกิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์อำชีพ ทั้ง 52 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 (A : Activity) 

5. มีกำรนิเทศช่วยเหลือพำท ำ ทั้ง 52 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 (P : PLC) 
6. มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลโครงกำรและกำรด ำเนินงำน ทั้ง 52 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 

100.00 (E : Evaluation)  
 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพม.เขต 1 

ขำดครู / วิทยำกร ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงในสำยวิชำชีพต่ำงๆ 
 

สพม.เขต 2 

นโยบำยของสพฐ.มำกเกินควำมจ ำเป็น ท ำให้ไม่มีจุดเน้นของกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งท ำให้โรงเรียนสร้ำง
หลักสูตรโดยพยำยำมบูรณำกำรทุกอย่ำงเข้ำด้วยกัน ผลลัพธ์คือ นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติอย่ำงเต็มที่ เพรำะมี
รำยวิชำเพ่ิมเติมย่อยๆมำกมำย 

 3. ข้อเสนอแนะ 

สพม.เขต 1 

ควรสร้ำงควำมร่วมมือกับอำชีวศึกษำในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรพัฒนำครู และกำรแลกเปลี่ยนครู
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพ 

สพม.เขต 2 

ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยควรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
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 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 1   

1.  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน    
 

สพม.เขต 1 จัดกำรเรียนวิชำชีพร่วมกับวิทยำลัย
พำณิชยกำรธนบุรี 

2.  โรงเรียนศีลำจำรย์พิพัฒน์    สพม.เขต 1 จัดำรเรียนสำยธุรกิจร่วมกับโรงเรียน
เทคนิควิมลบริหำรธุรกิจ 

3.  โรงเรียนมัธยมวัดดำวคนอง   สพม.เขต 1 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนคหกรรม, 
ธุรกิจเบเกอรี่ 

สพม.เขต 2   

สิริรัตนำธร ซอย อุดมสุข 30 แขวง บำงนำ         
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
10260 

หลักสูตรวิจัยเพ่ือพัฒนำและธุรกิจถั่ง
เช่ำสีทอง 

บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 2 333 ถนนนวมินทร์ แขวง คลอง
กุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 
10240 

หลักสูตรวิศวกรรม AI และ IOT 

ปทุมคงคำ 920 ถนน สุขุมวิท แขวง พระ
โขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

หลักสูตร ฟุตบอลอำชีพ 
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3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล  
3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning (สพป.,กศน.) 
ตัวชี้ วัดตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียน 

ได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

ตารางที่ 11  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้   
                   กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ (Active learning) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ฯ (Active learning) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 37 37 100 

สพม. 119 119      100 

สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล   
รวม 156 156 100 

  

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 

สพป.กทม. 
- ผู้เรียนสำมำรถลงมือท ำ คิดวิเครำะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหำได้ ซึ่งท ำให้ผู้เรียนสำมำรถรักษำ  

ผลกำรเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มำกและนำนกว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ Passive Learning 

สพม.เขต 1 
สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด สพม.1  มีกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิด

วิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 

สพม.เขต 2 
     1.1  กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ผู้เข้ำประชุมจำก 52 โรงเรียน  ประกอบด้วย      

1) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร 2) หัวหน้ำวิชำกำรโรงเรียน  และ 3) หัวหน้ำงำนนิเทศภำยใน      
 ผลการด าเนินการ  ท ำให้ทุกโรงเรียนสำมำรถขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active 
Learning ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และมีระบบนิเทศภำยในติดตำมกำรจัดกำร
เรียนรู้ Active Learning   จำกกำรออกแบบกำรเรียนรู้ในหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
กำรสังเกตกำรสอนของครู 
    1.2  กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำร ดังนี้  
               1) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้จัดท ำคู่มือกำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพื่อให้ศึกษำนิเทศก์ประจ ำสหวิทยำเขตสำมำรถนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
            2) กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2561  และ 2562 จนถึง
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ปัจจุบัน  โดยกำรจัดท ำปฏิทินกำรนิเทศ โดยศึกษำนิเทศก์เข้ำนิเทศติดตำมตำมปฏิทินกำรนิเทศ  และให้
โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  จำกกำร
ตรวจสอบหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning  และกำรสังเกตกำรสอนของครู  
            3) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท ำระบบกำรนิเทศภำยในของโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)    
               4) กำรส่งเสริมให้ครูท ำกิจกรรม PLC โดยเน้นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของ
ครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกได้ 
            ผลการด าเนินการ  ทุกโรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก ในทุกระดับชั้นและในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ทั้งในรำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำเพ่ิมเติม  และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  โดยมีกระบวนกำรนิเทศ 
ติดตำมท้ังในโรงเรียน และกำรนิเทศติดตำมจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ รวมทัง้กำร
ส่งเสริมให้ครูพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบเชิงรุกผ่ำนกระบวนกำร PLC ท ำให้เกิดนวัตกรรมทั้งกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  
        1.3 สนับสนุนให้ครูจ ำนวน 100 คน จำก 52 โรงเรียนเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
              ผลการด าเนินการ ท ำให้ทุกโรงเรียนมีครูแกนน ำในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  โดยเฉพำะใน
รำยวิชำสะเต็มศึกษำ (Stem Education) กำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) และกำรออกแบบเทคโนโลยี 
(Computing)  และรำยวิชำปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  เป็นต้น    
 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพป.กทม. 
- กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรหำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ และภูมิปัญญำต่ำง ๆ กระท ำได้ค่อนข้ำง

จ ำกัด เนื่องจำกผู้เรียนในระดับประถมศึกษำ มีข้อจ ำกัดในกำรออกนอกสถำนที่ 

สพม.เขต 1 
- ครูยังขำดทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ 

(Active Learning) 

สพม.เขต 2 
-  ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำครูทั้งระบบ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  

       -  กำรสนับสนุนด้ำนเอกสำรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก       
 
 3. ข้อเสนอแนะ 

สพป.กทม. 
- นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active learning และน ำข้อที่ควรปรับปรุง

มำพัฒนำ หำวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน 
เพ่ือพัฒนำครูภูมิปัญญำให้มำกขึ้น เพ่ือแก้ปัญหำในกำรน ำนักเรียนออกนอกสถำนที่ โดยให้ครูภูมิปัญญำมำให้
ควำมรู้และทักษะต่ำง ๆ กับผู้เรียนในโรงเรียนแทน 
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สพม.เขต 1 
พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูให้เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ 

(Active Learning) 

สพม.เขต 1 
  - พัฒนำศึกษำนิเทศก์ และครูแกนน ำของ สพม. ๒  ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถถ่ำยทอด

ให้ครูจัดกำรเรียนกำรรู้เชิงรุก 
 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   

โรงเรียนวัดนำคปรก เลขที่ 101 ถนนเทอดไท  
ซอย 49 แขวงปำกคลอง    
เขตภำษีเจริญ 
กรุงเทพมหำนคร 10160 

กิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต
และทักษะอำชีพ 

สพม.เขต 2   

โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์  สิง
หเสนี)  

เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  

โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ  
- เป็นโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
บูรณำกำรสะเต็มศึกษำ ท ำให้นักเรียนทุก
คนมีโครงงำนตำมควำมสนใจและมีกำร
น ำเสนอผลงำนของนักเรียนทุกปี
กำรศึกษำ 
- เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษำของ 
สพม. 2  
- โรงเรียนได้รับรำงวัลบัณณำสสมโภช
จำกโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ดีเด่น 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ถนน เลียบวำรี แขวงกระทุ่ม
แบน เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหำนคร 

โครงกำรโรงเรียนสีเขียว (Green 
School) 
- เป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรจัดกำร
กิจกรรมกำรเรียนรู้ Active Learning 
ด้ำนกำรลดพลังงำนและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยได้รำงวัลระดับประเทศ
ของ กฟผ.ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน 2 ปีซ้อน 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบดินทรเดชำ  
(สิงห์  สิงหเสนี) 2 

ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

โครงกำรน ำร่องหลักสูตรปัญญำประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence)   
- โรงเรียนเปิดแผนกำรเรียนรู้ 
ปัญญำประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย 
- เป็นห้องเรียนที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้เชิงรุก 
โดยเชื่อมโยงรำยวิชำพ้ืนฐำน Coding 
และ Computing ไปสู่หลักสูตร
ปัญญำประดิษฐ์ AI 

โรงเรียนสตรีวิทยำ 2 ในพระ
รำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชนนี   

ถนนสุคนธสวัสดิ์  แขวงลำดพร้ำว     
เขตลำดพร้ำว  กรุงเทพมหำนคร 

 
3.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  

ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

ตารางที่ 12  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผล  
                 และเป็นขั้นตอน (Coding) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น

ขั้นตอน (Coding) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 37 37 100 
สพม. 119 119 100 
สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล 

รวม 156 156 100 

 1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

สพป.กทม. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ

ศักยภำพครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และครูคอมพิวเตอร์ 
และจัดสรรแผงวงจร kid board ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อน ำไปพัฒนำควำมรู้ให้นักเรียน 

และส่งครูเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ที่จัดโดยหน่วยงำน
ต้นสังกัดและหน่วยงำนเอกชนต่ำง ๆ 

จัดอบรมให้ครูปฐมวัย โดยได้รับสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงกำรในพระรำชด ำริของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
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เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม
รำชกุมำรี ได้อบรมรุ่นเฉพำะทำงให้กับครูปฐมวัยในสังกัด จ ำนวน 35 โรงเรียน โรงเรียน ละ 2 คน ตำมท่ี สพฐ. 
ก ำหนด เป็นกิจกรรมใหม่ของบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย เรื่อง วิทยำกำรค ำนวณ (Unplugged computer 
Science) เป็นกิจกรรม Coding ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผล และครูได้ปรับใช้กิจกรรมกับเด็กอย่ำงเป็น
รูปธรรมชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 

- โรงเรียนวัดหงส์รัตนำรำม  กิจกรรมภำพพิกเซล, ตำรำง 25 ช่อง 
- โรงเรียนวัดช่ำงเหล็ก   กิจกรรมระบำยสีตัวเลขตำมก ำหนด 
- โรงเรียนโฆสิตสโมสร   กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) กิจกรรม ๒๐ กิจกรรม 

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประไทย/Coding 
- โรงเรียนวัดเวตวันธรรมำวำส  กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ 
- โรงเรียนวัดหนัง   กิจกรรมลองเป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง, ภำพพิกเซลภำพกริด 
- โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ  กิจกรรมภำพพิกเซล,  

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์  กิจกรรมไขรหัสลับสุดยอด ตำมหำทำงลัด สิ่งใดเกิดก่อนกัน 
- โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ   กิจกรรมบูรณำกำรกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ) กิจกรรมโครงงำนไอศกรีมหรรษำ 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 75 เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมชุดนิทำน coding ตำรำง 9 ช่อง 
- โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค  กิจกรรมบูรณำกำร 6 กิจกรรม 
- โรงเรียนดำรำคำม   กิจกรรมในใบบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนบำงบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) กิจกรรมรหัสลับ, หุ่นยนต์, วิทยำกำรค ำนวณ 

สพม.เขต 1 
สถำนศึกษำในสังกัด สพม.1 จ ำนวน 20 แห่ง  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมี

เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

สพม.เขต 2 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร

ค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี(Coding and Design Technology) เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้ เรียนใน
ศตวรรษ 21 ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลสำรสนเทศจำกเอกสำรและข้อค้นพบจำกกำรนิเทศสถำนศึกษำในสังกัด 
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินกำร ร่วมกับศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และครู
แกนน ำวิทยำกำรค ำนวณ โดยมีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำรจ ำนวน 2 กิจกรรม และปรำกฏผลกำร
ด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 1 การจัดท าเอกสารแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
ผลการด าเนินการ    
1.1 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน

ศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือฝึก
ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   คิดเป็นร้อยละ 100   
 1.2 ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำม ปีกำรศึกษำ 2561-2562 ทุกคน มีเอกสำรคู่มือกำร
นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริมทักษะของผู้ เรียนในศตวรรษ  21 และกำรคิดขั้นสูง(Higher Order 
Thinking Skill) ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของผู้เรียน เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน(Coding) ใช้ประกอบในกำรนิเทศ ติดตำม   คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ   
2.1 ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะของ

ผู้เรียนในศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) ที่เหมำะสมกับบริบทและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) ที่เหมำะสมกับบริบทและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน มีกำรจัดกิจกกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและ เป็นขั้นตอน(Coding) 
บูรณำกำรทุกกลุ่มสระกำรเรียนรู้   เพ่ิมข้ึนจำกเดิมร้อยละ 100   
 2.3 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลงำนของนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน (Coding) บูรณำกำรทุกกลุ่มสระกำรเรียนรู้ อันได้แก่ โครงงำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี โครงงำนหุ่นยนต์ โครงงำนอำชีพ โครงงำนสิ่งประดิษฐ์ โครงงำนกำรทดลอง โครงงำนคุณธรรม 
โครงกำรหมอภำษำ โครงงำนมัคคุเทศก์น้อย และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง( IS) คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
 สพป.กทม. 

- ขำดงบประมำณในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรประกวดแข่งขัน แสดงผลงำนของนักเรียนที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 

 สพม. เขต 1 
ครูยังขำดทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 

(Coding) 
สพม. เขต 2 

       - ควำมชัดเจนของหน่วยงำนต้นสังกัดในส่วนกลำง ในกำรถ่ำยทอดหลักกำรและทฤษฎีกำร     คิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) สู่สถำนศึกษำ นั้น ไม่ชัดเจนและไม่มีเอกสำรเชิงวิชำกำรเผยแพร่ที่
ในทำงสำธำรณะที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ท ำให้ครูผู้สอนเกิดควำมสับสนในกำรน ำสู่กำรปฏิบัติ 
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 - จ ำนวนครูผู้สอนในสังกัดมีจ ำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียน
บ่อยครั้ง ท ำให้ครูที่ได้รับผลกระทบนั้น ยังขำดควำมช ำนำญในกำรออกแบบจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และ
การคิดขั้นสูง(Higher Order Thinking Skill) ในกำรฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
 - งบประมำณในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking Skill) ในกำรฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) มีอย่ำงจ ำกัด 
และไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร 

 
3. ข้อเสนอแนะ 
สพป.กทม. 
- จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรขยำยผลอบรมครูให้ครบทุกชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 

 สพม.เขต 1 

พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
ให้แก่คร ู

 สพม.เขต 2 

    1. ขำดงบประมำณในกำรให้ครูภำษำอังกฤษสอบ CEFR  
    2. มีครูภำษำอังกฤษบำงส่วนที่ยังไม่เคยสอบ CEFR มำก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ และครู

ที่ย้ำยมำจำกโรงเรียนอื่น ซ่ึงอยู่ต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    3. แต่ละโรงเรียน ในสังกัด สพม.2 มีบริบทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่แตกต่ำงกัน 
    4. เอกสำรกำรหลักสูตรวิทยำกำรค ำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี ที่จัดท ำโดย สสวท. ยังมีไม่ครบทุก

ระดับชั้น และมีเนื้อหำที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนทุกคน  
    5. กำรก ำหนดหน่วยกิตในรำยวิชำพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำของผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ฉบับปรับปรุง 2560 ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำ หน่วยกิต โครงสร้ำงเวลำเรียน ของรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยีที่
เพ่ิมข้ึน และเน้นกำรฝึกปฏิบัติ  

    6. จ ำนวนครูผู้สอนในสังกัดมีจ ำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียน
บ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นรำยวิชำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้ครูที่ได้รับผลกระทบนั้น ยังขำดควำมช ำนำญในกำร
ออกแบบจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ของรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี  

    7. งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ของรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking Skill) นั้น มีอย่ำงจ ำกัด และไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบกำรเรียนกำรในบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษำพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
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4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
สพป.กทม.   
โรงเรียนบำงบัว  
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 

8 หมู่ แขวงลำดยำว, 4 ถนน 
พหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
10900  

มีครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ ที่สำมำรถเป็นวิทยำกร
ให้ควำมรู้ได้ และส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำง
ผลงำน นวัตกรรมได้ 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1128 ถ. ลำดพร้ำว  
แขวง สำมเสนนอก เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

มีครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ ที่สำมำรถเป็นวิทยำกร
ให้ควำมรู้ได้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำง
ผลงำน นวัตกรรมได้ 

สพม.เขต 1   
โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย สพม.เขต 1  
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สพม.เขต 1  
สพม.เขต 2   
โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒  
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  

เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3    
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลำดพร้ำว  เขตลำดพร้ำว    
กรุงเทพมหำนคร 10230 

เพ่ิมกำรเรียนกับครูเจ้ำของภำษำจำก  1 
คำบเป็น 2 คำบ/สัปดำห์ จัดค่ำยทั้งใน
และต่ำงประเทศ มีรำยวิชำปฏิบัติกำรทำง
ภำษำ โครงงำน reading log  กำรสอบ
วัดมำตรฐำนตำมกรอบ CEFR  ซึ่งได้จัด
สอบกับนร.ม.4, 5 และ 6 ทุกคน จัด
กิจกรรมทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยและ
สอนให้ นร.ใช้ควำมคิดขั้นวิเครำะห์ โดย
เรียนจำกสื่อทำงเทคโนโลยี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร 

เลขที่ 499 ถนนพัฒนำกำร  
แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 10250 

1. จัดให้ครูชำวต่ำงชำติสอนทุกระดับชั้น                   
2. จัดค่ำยภำษำอังกฤษในและ
ต่ำงประเทศ 
3. จัดกิจกรรม Open house      
4. ร่วมแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ     
5. ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียน 
Intensive ห้องเรียน English Program 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุวรรณภูมิ 

เลขที่ 199 ซอยร่มเกล้ำ 17 
แขวงคลองสำมประเวศ เขต
ลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 
10520 

- กำรแข่งขันทักษะ ภำยในโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษ English Program เช่น 
Multi skill, impromptu speech,  
Spelling bee, storytelling, singing 
contest  
- กิจกรรม Christmas เช่น กำรแข่งตอบ
ปัญหำภำษำอังกฤษ กำรจัด academic 
exhibition  
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
- โครงกำร Genius Club จัดเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพควำมสำมำรถของนักเรียนเพื่อ
เข้ำแข่งขันภำยในโรงเรียน ต่ำงโรงเรียน
และต่ำงประเทศ 

 
3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding)  

1. ผลการด าเนินการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการ
ค านวณ (Coding) 

สังกัด การจัดการเรียนรู ้ จ านวนครูทั้งหมด (คน) 
จ านวนครูได้รับการพัฒนา 

(คน) 
ร้อยละ 

สพป. 
ภำษำอังกฤษ 140 72 51.43 

Coding 1,176 769 65.39 
 รวม 1,316 841 63.91 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ

ศักยภำพครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และครูคอมพิวเตอร์ 
และจัดสรรแผงวงจร kid board ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อน ำไปพัฒนำควำมรู้ให้นักเรียน 

และส่งครูเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ที่จัดโดยหน่วยงำน
ต้นสังกัดและหน่วยงำนเอกชนต่ำง ๆ 

จัดอบรมให้ครูปฐมวัย โดยได้รับสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงกำรในพระรำชด ำริของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม
รำชกุมำรี ได้อบรมรุ่นเฉพำะทำงให้กับครูปฐมวัยในสังกัด จ ำนวน 35 โรงเรียน โรงเรียน ละ 2 คน ตำมท่ี สพฐ. 
ก ำหนด เป็นกิจกรรมใหม่ของบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย เรื่อง วิทยำกำรค ำนวณ (Unplugged computer 
Science) เป็นกิจกรรม Coding ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผล และครูได้ปรับใช้กิจกรรมกับเด็กอย่ำงเป็น
รูปธรรมชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 

- โรงเรียนวัดหงส์รัตนำรำม  กิจกรรมภำพพิกเซล, ตำรำง 25 ช่อง 
- โรงเรียนวัดช่ำงเหล็ก   กิจกรรมระบำยสีตัวเลขตำมก ำหนด 
- โรงเรียนโฆสิตสโมสร   กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) กิจกรรม ๒๐ กิจกรรมบ้ำน

นักวิทยำศำสตร์น้อยประไทย/Coding 
- โรงเรียนวัดเวตวันธรรมำวำส  กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ 
- โรงเรียนวัดหนัง   กิจกรรมลองเป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง, ภำพพิกเซลภำพกริด 
- โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ กิจกรรมภำพพิกเซล, บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
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- โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์  กิจกรรมไขรหัสลับสุดยอด ตำมหำทำงลัด สิ่งใดเกิดก่อนกัน 
- โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ   กิจกรรมบูรณำกำรกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
- โรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ) กิจกรรมโครงงำนไอศกรีมหรรษำ 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 75 เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมชุดนิทำน coding ตำรำง 9 ช่อง 
- โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค  กิจกรรมบูรณำกำร 6 กิจกรรม 
- โรงเรียนดำรำคำม   กิจกรรมในใบบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนบำงบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) กิจกรรมรหัสลับ, หุ่นยนต์, วิทยำกำรค ำนวณ 

 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

- โรงเรียนยังไม่ได้ขยำยผลครบทุกชั้นเรียน 
- ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรเรียนรู้ (Coding) 
- ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำครูให้ครบร้อยละ 100 และขำดงบประมำณในกำรส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีกำรประกวดแข่งขัน แสดงผลงำนของนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 
 
 3. ข้อเสนอแนะ 

- จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรขยำยผลอบรมครูให้ครบทุกชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
โรงเรียนบำงบัว  
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 

8 หมู่ แขวงลำดยำว, 4 ถนน 
พหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
10900  

มีครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ ที่สำมำรถเป็นวิทยำกร
ให้ควำมรู้ได้ และส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำง
ผลงำน นวัตกรรมได้ 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1128 ถ. ลำดพร้ำว  
แขวง สำมเสนนอก เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

มีครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ ที่สำมำรถเป็นวิทยำกร
ให้ควำมรู้ได้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำง
ผลงำน นวัตกรรมได้ 
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3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM  

Education)  
ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 

จากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 

ตารางที่ 13  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM  Education)  
                 และสถำนศึกษำที่ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมจำกกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  
                 (STEM  Education) 

สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอน

แบบสะเต็มศึกษา (แห่ง) 
ร้อยละ 

จ านวนสถานศึกษาที่ผู้เรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมจากการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 
ระดับประถม 37 37 100 37 100 
ระดับปฐมวัย 35 35 100 35 100 

สพม. 119 106 89.07 95 79.83 

รวม 156 143 91.67 132 84.62 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 

สพป.กทม. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกสถำบัน

ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด ำเนินโครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ( 3-5 ปี) อย่ำงมี
คุณภำพ ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำในระดับ
ปฐมวัย ปีงบประมำณ 2562 เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สช. ทั่วประเทศ อย่ำงเป็นระบบผ่ำนเครือข่ำย  
ควำมร่วมมือและระบบกำรอบรมทำงไกล ซึ่ง สสวท. จัดอบรมพัฒนำศักยภำพทีมวิทยำกรประจ ำศูนย์อบรม
โดยตรง โดยแต่ละทีมประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์ปฐมวัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัย ที่มีศักยภำพ  
ซึ่งเป็นตัวแทนจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำท ำหน้ำที่ร่วมกับ สสวท. ในกำรด ำเนินกำรจัดอบรมขยำยผล  
ผ่ำนระบบทำงไกลให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยจำกโรงเรียนสั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  10 โรงเรียนต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน (สช.) 5 โรงเรียนต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 2,745 โรงเรียน โดยขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต เป็นศูนย์ปลำยทำงในกำรอบรมด้วยระบบทำงไกลผ่ำนสถำนีโทรทัศน์
เพ่ือกำรศึกษำ DLTV ช่อง 15 และอินเทอร์เน็ต และ สสวท. เป็นวิทยำกรให้กำรอบรม ณ ต้นทำง 

โรงเรียนในสังกัดได้ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมปรับใช้กับเด็กจำกที่ได้รับกำรอบรมเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงนวัตกรรม ดังนี้ 

- โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม  กิจกรรมสะเต็มศึกษำ 
- โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) กิจกรรมรักษ์ชีวิต, ลดมลพิษ 
  ด้วย STEM (STEAM) ระดับปฐมวัย 
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- โรงเรียนวัดพลับพลำชัย กิจกรรมผักบุ้งนักแข่ง 
- โรงเรียนวัดเวตวันธรรมำวำส  กิจกรรมน ำ STEM มำใช้ในกิจกรรม/โครงงำน 
- โรงเรียนวัดหนัง   กิจกรรมเกำะไว้ไม่จม 
- โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ  กิจกรรมสร้ำงชุดสร้ำงสรรค์,  

เสริมประสบกำรณ์ 
- โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์  กิจกรรมรถวิ่งได้อย่ำงไร 
- โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ   กิจกรรมบูรณำกำรกับกำรสอนแบบโครงกำร 
- โรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ) กิจกรรมแว่นมหัศจรรย์ 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 75 เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษำ 
- โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค  กิจกรรมน้ ำขุ่นจำกไป น้ ำใสไหลมำ 
- โรงเรียนดำรำคำม  กิจกรรมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM ศึกษำจำก 

กำรเข้ำร่วมกำรอบรมของ สสวท. 
สพม. เขต 1  
สถำนศึกษำในสังกัด สพม.1 จ ำนวน 17 แห่ง  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM 

Education 
 

สพม. เขต 2  
เชิงปริมาณ 

1. สถำนศึกษำในสังกัดท้ังหมด จ ำนวน 52 แห่ง 
มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ จ ำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

จ ำแนกเป็น 
1.1 สถำนศึกษำไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ สะเต็มศึกษำ แต่มีกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ จ ำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.2 

1.2 สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ จ ำนวน 16 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 30.8 

2. ครูที่เข้ำรับอบรมด้ำนสะเต็มศึกษำ ขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  
ให้กับครูในสถำนศึกษำอ่ืน จ ำนวน 16 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
1. ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน

ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของ สพม. 2 ส่วนใหญ่ครูจะเข้ำร่วมอบรมที่จัดโดย สสวท. โดยเป็นกำรน ำกิจกรรม
จำกกำรอบรมของ  สสวท. ไปใช้เลยหรือมีกำรปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมเล็กน้อยเพ่ือให้เหมำะ
กับบริบท โดยมีครูส่วนหนึ่งที่มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำขึ้นเอง  ตำมบริบทของวิชำที่สอน  
เนื้อหำที่สอน ครูผู้สอนและโรงเรียน ส่วนครูไม่ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรมสะเต็มศึกษำไปใช้ในกำรสอนเลย ครู
ได้สะท้อนว่ำ เนื้อหำที่สอนไม่ตรงกับกิจกรรมที่ได้จำกกำรอบรมในกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำมีเวลำไม่
เพียงพอ และครูบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดสะเต็ม
ศึกษำ นอกจำกนี้ครูได้มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมสะเต็มศึกษำไปขยำยผลให้บุคลำกรในโรงเรียน  โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นกำรขยำยผลผ่ำนกระบวนกำร PLC ภำยในกลุ่ม 
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2. ผลจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ  โรงเรียน
ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำโดยบูรณำกำรในกำรสอนกลุ่มสำระหลักตำมปกติ (วิทย์/คณิต/
เทคโนโลยี) คิดเป็น ร้อยละ 60  มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  คิดเป็นร้อย
ละ 25 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำในคำบชั่วโมงลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ คิดเป็น ร้อยละ 10 และ
มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำตำมกลุ่มที่สนใจในลักษณะของโครงงำนหรือ IS ร้อยละ 5 นอกจำกนี้
มีกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำในลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน  (Project Based 
Learning) คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีกำรจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษำในลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะจัดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เช่นเดียวกัน นอกจำกนี้มีโรงเรียน ร้อยละ 62 ที่มีกำรผนวก
แนวคิดกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ำกับกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 

3. ผลจำกกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหลังจำกเข้ำรับกำรอบรมขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ  มีควำม
ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์   เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศำสตร์ มำใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสิ่งต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันมำกยิ่งขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำง
มีควำมสุข และได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้น  ได้รับกำรมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียน กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำมี
ครูส่วนหนึ่งที่มีกำรใช้กระบวนกำร PLC ในกำรพัฒนำบทเรียนสะเต็มศึกษำร่วมกัน และมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือศึกษำผลที่เกิดข้ึนจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำด้วย  

 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพป.กทม. 
- โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่ำงมีคุณภำพ ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำในระดับปฐมวัย ปีงบประมำณ 2562 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยนั้น ได้รับกำรจัดอบรมเพียง
บำงโรงเรียนเท่ำนั้น ท ำให้โรงเรียนจ ำนวนมำกไม่ได้รับควำมรู้และสื่ออุปกรณ์ในเรื่องดังกล่ำว โรงเรียนขนำด
เล็กซึง่มีงบประมำณจ ำกัดจึงขำดควำมพร้อมในกำรที่จะพัฒนำเด็ก  

สพม.เขต 1 
1. ครูยังขำดควำมรู้ และทักษะในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM 

Education)   
2.  หน่วยงำนต้นสังกัด และสถำนศึกษำยังไม่ได้ส่งเสริมอย่ำงจริงจัง 

สพม.เขต 2 
2.1 แต่ละหน่วยงำนที่จัดอบรมเก่ียวกับสะเต็มศึกษำมีกรอบแนวคิดหรือรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่ 

ต่ำงกันท ำให้ครูสับสน และมีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน 
2.2 จ ำนวนโควต้ำครูที่ให้เข้ำรับกำรอบรมสะเต็มศึกษำของ  สสวท. ค่อนข้ำงจ ำกัด ท ำให้ครูได้

เข้ำรับกำรอบรมได้ไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนและไม่ครอบคลุมทั้งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี   
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2.3 งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำของแต่ละโรงเรียนที่มีบริบทในกำรใช้งบประมำณ
ที่แตกต่ำงกันไป ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนและกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำในแต่ละโรงเรียน 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 

สพป.กทม. 
- งบประมำณค่ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน  ที่ต้องสิ้นเปลืองเป็นจ ำนวนมำกในกำรจัดอบรม  

ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์ หำกอบรมโดยใช้ระบบทำงไกลผ่ำนสถำนีโทรทัศน์ 
เพ่ือกำรศึกษำ DLTV ช่อง 15 และอินเทอร์เน็ต ควรให้ครูอบรม ณ ที่ตั้ง สสวท. สื่ออุปกรณ์ให้ทำงโรงเรียน
โดยตรงจะเป็นกำรดีกว่ำ 

สพม. เขต 2 
3.1 กำรก ำหนดกรอบแนวคิดจัดอบรมเก่ียวกับสะเต็มศึกษำที่ชัดเจนและเป็นไปแนวทำงเดียวกัน 
3.2 กำรจัดสรรงบประมำณที่มำกข้ึนในกำรจัดอบรมแต่ละศูนย์ให้เพียงพอต่อกำรจัดอบรมที่ 

ครอบคลุมปริมำณโรงเรียนและปริมำณครูในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
3.3 กำรบูรณำกำรนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำด้วยกัน เช่น กำรเชื่อมโยงนโยบำยกำร 

จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ เข้ำกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำ IS ตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ และกำรจัดกำรศึกษำ        
สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยต่ำงๆ และเป็นกำรบูรณำกำรลดภำระงำน
ของครูและนักเรียน   

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม. เขต 1   
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สพม. เขต 1  
โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย สพม. เขต 1  
โรงเรียนศึกษำนำรี สพม. เขต 1  

สพม. เขต 2   

1. โรงเรียน 
บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 

40 ซอยรำมค ำแหง 43/1 
แขวงพลับพลำเขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

กิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ                
สู่โครงงำน (Project Based Learning) 

2. โรงเรียนนนทรีวิทยำ 
139 ถนนพระรำม 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10130 

ศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอุ
ดลยเดชและสะเต็มศึกษำ  
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

3. โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย  
171/3151 แขวงคลองถนน      
เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 
10220 

กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร                  
ตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ  
หน่วยกำรเรียนรู้ “สำเกเทวฤทธิ์” 

 
3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  

3.5.1 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ผ่านเกณฑ์

ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 

ตารางที่ 14  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ที่ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบ   
                   ภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรในระดับดีข้ึนไป 

สังกัด จ านวนผู้เรียนระดับ 
ป. 1 – 6 ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนระดับ ป. 1 – 6 ที่ผ่านเกณฑ์
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 

ในระดับดีขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 

สพป. 18,544 14,563 78.53 
สพม. ไม่มีการรายงานข้อมูล 
สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล 
รวม 18,544 14,563 78.53 

 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 

(EP/MEP/IEP) 

ตารางท่ี 15  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 

สังกัด จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 37 13 35.14 
สพม.1 67 20 29.85 
สพม.2 52  EP   12   โรงเรียน 

                MEP 14  โรงเรียน 
 IEP  15  โรงเรียน 

23.08 
26.92 
28.85 

สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล 
รวม 156 74 47.44 
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ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตารางที่ 16  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 
                  ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

สังกัด จ านวน
ผู้เรียนที่

เข้ารับการ
ทดสอบ 
CEFR 

ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ CEFR 

Below A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

สพป. 120 7 5.8
3 

28 23.
33 

36 30 49 40.
84 

- - - - - - 

สพม. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
สช.                
รวม                

 

1. ผลการด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 

สพป.กทม. 
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  

 - นักเรียนร้อยละ 78.53  มีผลกำรทดสอบด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรอยู่ในระดับดี-ดีมำก 
 - นักเรียนสมัครทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ตำมควำมสมัครใจ จ ำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม 21 คน และโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ 
99 คน รวมนักเรียน 120 คน จำกผลกำรทดสอบ 3 ด้ำน คือ ทักษะกำรฟัง ทักษะกำรอ่ำน และด้ำนไวยำกรณ์ 
ในภำพรวมมีผลด้ำนทักษะกำรฟังในระดับดีที่สุด ส่วนทักษะด้ำนไวยำกรณ์มีผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 สพม.เขต 1 
สถำนศึกษำในสังกัด สพม.1 จ ำนวน 20 แห่ง  ที่มีกำรจัดกำรศึกษำห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP)  

จัดกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)  จ ำนวน  14 
แห่ง 

สพม.เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ได้จัดโครงกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษของครูและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนภำษำอังกฤษด้วยกำรประเมินภำษำอังกฤษ ตำมกรอบ CEFR                
ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่จะเป็นกำรชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจและให้แนวคิดกับครูภำษำอังกฤษ ในกำรสอบ
ภำษำอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบมำตรฐำนสำกลให้กับทั้งนักเรียนและครูในโรงเรียนต่ำง ๆ ที่สนใจในลักษณะ                      
Paper-based Test ที่สำมำรถเทียบเคียงผลตำมกรอบ CEFR ได้ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน                 
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เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
และมีคุณภำพ ตำมเป้ำประสงค์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ดังนั้น ในประเด็นร้อยละของ
ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) นั้น            
ในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำรข้ำงต้น และในส่วน
ของแต่ละสถำนศึกษำในสังกัดก็มีกำรด ำเนินกำรตำมบริบทโดยใช้งบประมำณของโรงเรียน เช่น โรงเรียนสำรวิทยำ                     
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ                
บรมรำชชนนี  โรงเรียนวัดสุทธิวรำม เป็นต้น  

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
 สพป.กทม. 

- ขำดครูสอนภำษำต่ำงประเทศท่ีเป็น Native Speaker 
 - ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำครูผู้สอน 
 - กำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) เป็นครั้งแรก
ของนักเรียน ท ำให้นักเรียนแบ่งเวลำในกำรสอบไม่ดี โดยใช้เวลำในกำรทดสอบทักษะกำรอ่ำนมำกจนท ำให้  
กำรทดสอบด้ำนไวยำกรณ์ไม่ทันเวลำ 

 สพม.เขต 1 
กำรสอบ CEFR เป็นกำรสอบที่ผู้เรียนไม่สำมำรถน ำผลกำรสอบไปใช้ในกำรเข้ำศึกษำต่อได้ และผู้สอบ

จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ  สถำนศึกษำจึงเลือกให้ผู้เรียนเข้ำรับกำรทดสอบอ่ืนที่สำมำรถน ำผลไปใช้ต่อได้ 
เช่น CU-TEP TU-GET ,  TOEFE JUNIOR เป็นต้น 

สพม.เขต 2 
   1. ขำดงบประมำณในกำรให้จัดสอบ CEFR ให้นักเรียนทุกคน ซึ่งบำงโรงเรียนมีกำรจัดท ำเป็น

โครงกำร บำงโรงเรียนจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกผู้ปกครอง   
2. แต่ละโรงเรียน ในสังกัด สพม.2 มีบริบทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่แตกต่ำงกัน 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 สพป.กทม. 

- สนับสนุนงบประมำณเพ่ือให้นักเรียนสมัครเข้ำรับกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำม
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) เพ่ิมมำกข้ึน (คนละ 200 บำท) 
 - สนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ 
 - จัดโครงกำรอบรม สัมมนำ ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ 
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สพม.เขต 2 
   1. กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในสังกัด สพม.2 เข้ำรับกำรทดสอบ CEFR ครบ 100% 
   2. กำรประสำนควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรจัดสอบ CEFR หรือกำรสอบที่เทียบเคียงกับ 

CEFR ให้นักเรียนทุกคน เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จในด้ำนภำษำอังกฤษให้กับโรงเรียนและนักเรียน โดยเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้ทรำบระดับควำมสำมำรถและทักษะภำษำอังกฤษของตนเองเมื่ อเปรียบเทียบกับข้อสอบ
มำตรฐำนอ่ืน ๆ และน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ซึ่งจะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลให้กับโรงเรียนและครูภำษำอังกฤษใน
กำรน ำผลกำรประเมินไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   
โรงเรียนวัดนำคปรก 101 ถนนเทอดไท 49  

แขวงปำกคลองภำษีเจริญ  
เขตภำษีเจริญ 
กรุงเทพมหำนคร 10160 

กำรยกระดับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โดยใช้
ไตรสิกขำ Model โรงเรียนวัดนำคปรก  
ชนะเลิศกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดีรำย
ด้ำน กำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โรงเรียน
ในโครงกำรเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร ประจ ำปี 2563  
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันต่อใน
ระดับประเทศ 

สพม.เขต 1   
โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย   
โรงเรียนสตรีวิทยำ   
โรงเรียนโยธินบูรณะ   
สพม.เขต 2   
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ 
กรุงเทพมหำนคร 

115 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

จัดให้มีครูชำวต่ำงสอนทุกระดับชั้นสัปดำหล์ะ 1 
คำบ, กิจกรรม languages day, ค่ำย
ภำษำอังกฤษในและต่ำงประเทศ, กิจกรรม 
Open House ห้องเรียนพิเศษMEP/ SEP,                
กำรจัดสอบ CEFR 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒  
ในพระรำชูปถัมภส์มเด็จ                         
พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  

เลขท่ี 29 ซอยสุคนธสวสัดิ์ 3    
ถนนสุคนธสวสัดิ์ แขวงลำดพร้ำว   
เขตลำดพร้ำว  กรุงเทพมหำนคร 
10230 

 เพิ่มกำรเรียนกับครเูจ้ำของภำษำจำก                         
1คำบเป็น 2คำบ/สัปดำห์ จดัค่ำยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ มรีำยวิชำปฏบิัติกำรทำงภำษำ 
โครงงำน reading log กำรสอบวัดมำตรฐำน
ตำมกรอบ cefr  ซึ่งได้จัดสอบกับนร.ม.4, 5 
และ 6 ทุกคน จัดกิจกรรมทำงกำรสื่อสำร                   
ที่หลำกหลำยและสอนให้ นร.ใช้ควำมคิด                 
ขั้นวิเครำะห์ โดยเรียนจำกสื่อทำงเทคโนโลย ี

 
3.5.2 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ (อศจ.) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ

เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 

ตารางท่ี 17  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับอำชีวศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบภำษำอังกฤษ 
                 เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพในระดับดีข้ึนไป 

สังกัด 
จ านวนผู้เรียนระดับ 

อาชีวศึกษาทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 

(คน) 
ร้อยละ 

อศจ. ไม่มีการรายงานข้อมูล  
 

1. ผลการด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
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3.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) (สพม./สช.) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

ตารางท่ี 18  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 

สังกัด 

จ านวน 
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

(ภาษาท่ีสาม) 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ที่จัดการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศกึษา 
(แห่ง) 

ร้อยละ 
จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝร่ังเศส อื่น ๆ 

(ระบุ.........) 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

สพม.เขต 1 67 67 100 48 71.64 30 44.77 2 2.98 16 23.88 10 14.92 

สพม.เขต 2 52 52 100 48 92.31 37 71.15 4 7.69 29 55.77 0 0.00 

สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล 

รวม 119 119 100 96 88.67 67 56.30 6 5.04 45 37.81 10 8.40 

1.ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
สพม.เขต 1 
สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  มีกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม)   ในรำยวิชำ

เพ่ิมเติม และกิจกรรมชุมนุม ให้แก่นักเรียน 
สพม.เขต 2 
ร้อยละ 84.72 ของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศที่สำม

ระดับดีข้ันไป 

2.ปัญหาและอุปสรรค 
สพม.เขต 2 
โรงเรียนที่เป็นศูนย์ภำษำต่ำงประเทศที่สำมบำงโรงเรียนไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมำที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อีกทั้งไม่มีงบประมำณในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับ
ภำษำต่ำงประเทศท่ีสำมโดยตรง จึงท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำศูนย์ภำษำต่ำงประเทศที่สำมได้อย่ำงเต็มที่ 

3.ข้อเสนอแนะ 
สพม.เขต 2 
จัดสรรงบประมำณที่พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศท่ีสำม 
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 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 2   
เทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ เลขที่ 2 ไอซีดี ซอย3 แขวง 

คลองสำมประเวศ เขต
ลำดกระบัง กทม. 10520 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปุ่น 
 

สีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 567 ถนน สรงประภำ แขวง 
ดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหำนคร 10210 

โครงการค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส 

 
3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น (สพป..) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3)  

ตารางท่ี 19  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษำที่ 1–3) 

สังกัด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้ (คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้  (คน) 

ร้อยละ 

สพป. 9,460 8,397 88.76 9,344 8,845 94.66 
สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล 
รวม 9,460 8,397 88.76 9,344 8,845 94.66 
 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4–6) 

ตารางท่ี 20  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษำที่ 4–6) 

สังกัด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
คล่องเขียนคล่อง (คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่อ่าน
คล่องเขียนคล่อง (คน) 

ร้อยละ 

สพป. 9,483 9,161 96.60 9,442 9,417 99.74 
สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล 
รวม 9,483 9,161 96.60 9,442 9,417 99.74 
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1. ผลการด าเนินการส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 

สพป.กทม. 
ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมำก จึงสำมำรถอ่ำนและจับใจควำมได้ในระดับชั้น 

จำกตำรำงที่ 19 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษำที่ 1–3) โดยในภำค
ผู้เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ จ ำนวน 8,397 คน จำกจ ำนวน 9,460 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.76  และในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้  จ ำนวน 
8,845 คน จำกจ ำนวน 9,344 คน คิดเป็นร้อยละ 94.66 และผู้เรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ เรื่องที่
อ่ำนได้ ในระดับชั้น ป.4 – 6 ซึ่งท ำให้ผู้เรียนสำมำรถน ำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้
เป็นอย่ำงดี ตลอดจนสำมำรถใช้ทักษะแสวงหำควำมรู้ได้ดี จำกตำรำงท่ี 20 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียน
ที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษำที่ 4–6) โดยในภำคผู้เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผู้เรียน 
ที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง จ ำนวน 9,161 คน จำกจ ำนวน 9,483 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60  และในภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผู้เรียนที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง จ ำนวน 9,417  คน จำกจ ำนวน 9,442 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.74 

 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
 3. ข้อเสนอแนะ 

สพป.กทม. 
นิเทศ ติดตำม และให้ควำมรู้ในเรื่องของกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้ครูได้พัฒนำเทคนิคกำรสอน  

แบบใหม่ ๆ เพ่ือน ำไปใช้พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 
 

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

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
สพป.กทม.   
1. โรงเรียนพระยำประเสริฐ 
สุนทรำศรัย 

70/8 ซอย ลำดพร้ำว 94 แขวง
วังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

เป็นศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย โดยจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
อย่ำงหลำกหลำย เป็นต้นแบบของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. 

2. โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ 13 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
แขวงทุ่ งวัดดอน เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

พัฒนำรูปแบบกำรคัดลำยมือที่เป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

3. โรงเรียนวัดหงส์รัตนำรำม 46 ถนน วังเดิม แขวงวัดอรุณ 
เขตบำงกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหำนคร 10600 

ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ
ภำษำไทย 
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4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมิน 

1. ผลการด าเนินการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

สพม.เขต 1 

สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  มีกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้  

สพม.เขต 2 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต2 ได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(DLIT) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบท
โรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรศึกษำ
ข้อมูลสำรสนเทศจำกเอกสำรและข้อค้นพบจำกกำรนิเทศสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
ร่วมกับศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และครูแกนน ำDLIT โดยมีกำร
ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำรจ ำนวน 2 กิจกรรม และปรำกฏผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

** Digital Platform : กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ Digital Platform ที่หลำกหลำยมีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม ควำมต้องกำรของผู้เรียน และบริบทโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้ ครูผู้สอน
สำมำรถเลือก ใช้ Digital Platform ตำมควำมถนัดของตนเองไปบูรณำกำรในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ตนเอง สอดคล้องกับเนื้อหำสำระของรำยวิชำ และบริบทของนักเรียน อำทิเช่น Google for Education 
YouTube Facebook-Fan Page DLIT(5Module)  Kahoot Padlet เป็นต้น โดยสำมำรถให้นักเรียนเข้ำถึง
องค์ควำมรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้สังเครำะห์ได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน  

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าเอกสารแนวทาง 

ผลการด าเนินการ    

1.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนรู้ Digital Platform บูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ (DLIT)           

ไปประยุกต์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 

1.2 ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำม ปีกำรศึกษำ 2561-2562 ทุกคน มีเอกสำรคู่มือกำร
นิเทศแนวทำงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ Digital Platform บูรณำกำรกับกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ใช้ประกอบในกำรนิเทศ ติดตำม เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 100 
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กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผลการด าเนินการ 

ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Digital Platform ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และขยำยผลด้วย PLC คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ   

3.1 ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ทั้งทำงตรง และช่องทำงออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ 
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2 ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัด มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform ในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบและพัฒนำ
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตำมสำระวิชำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.3 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ Digital Platform ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และควำมต้องกำรของผู้เรียน   คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.4 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลงำนของนักเรียนที่เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform โดยกำรน ำควำมรู้ที่ได้ประยุกต์สร้ำงผลงำน ชิ้นงำน ประเภทสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงอำชีพในอนำคต คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพม.เขต 1 

นักเรียนในสังกัดบำงคนยังขำดอุปกรณ์ท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 สพม.เขต 2 

     - สภำพบริบทของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน นั้น มีกำรด ำเนินกำร DLIT ทุกโรงเรียน แต่
ผู้ที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่เป็นเพียงครูผู้สอนในสำระเทคโนโลยี และครูผู้สอนในทุกรำยวิชำยังมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่ในระดับที่มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ และยังไม่เข้ำใจในกำรน ำ 
DLIT ไปใช้บูรณกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง  

     - งบประมำณในกำรด ำเนินส่งเสริม ทั้งด้ำนพัฒนำครู และพัฒนำวัสดุอุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย       
ยังไม่เพียงพอให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่เกิดปัญหำในขณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
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 3. ข้อเสนอแนะ 

สพม.เขต 2 

1.  พัฒนำรูปแบบในดิจิทัลแพลตฟอร์มให้มีควำมน่ำสนใจในกำรเรียนรู้ 
 2.  พัฒนำครูให้สำมำรถสร้ำงดิจิตอลคอนเทนท์ที่น่ำสนใจ และสำมำรถใช้ผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 

สพม.เขต 2 

    1. กำรสนับสนุน และส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่องทั้งในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำน
งบประมำณ ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูผู้สอน และกำรจัดหำรวัสดุอุปกรณ์ และระบบเครือข่ำย ให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 

    2. ควรมีกำรสนับสนุน สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้  และเทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform 
ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกันระหว่ำงเขตพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและ
รายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
สพม.เขต 1   
โรงเรียนมัธยมวัดนำยโรง สพม.เขต 1  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สพม.เขต 1  
สพม.เขต 2   

1. โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรี
วิทยำ ๒ 

200 ถนน นิมิตใหม่ แขวง สำมวำ
ตะวั นออก  เ ขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10510 

- โครงกำรห้ อง เ รี ยนต้ น แบบ
ดิจิตอล เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนบูรณำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพสูง  

2. โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 1253 ซอยวชิรธรรมสำธิต 57 
ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก 
เขตพระโขนง, กรุงเทพมหำนคร 
10260 

- โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ICT AI 
Coding  
- โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ICT ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

3. โรงเรียนบดินทรเดชำ 
 (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

83 96, 24/1 ถนน  สุ วิ นทว ง ศ์  
แขวง ล ำต้อยติ่ง เขต หนองจอก 
กรุงเทพมหำนคร 10530 

- กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำ
กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้ 
DLIT 
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4.2 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ (สพป.) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ : จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

ตารางท่ี 21  แสดงจ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภำวะและโภชนำกำรสมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

หน่วยงาน น้ าหนักของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสูงของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

น้ าหนักสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

น้ าหนักเกนิ
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงเกนิ
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

สพป. 313 3,938 1,103 165 3,906 1,283 

ศกศ. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
รวม 313 3,938 1,103 165 3,906 1,283 

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 

สพป.กทม. 
  1.1 แจ้งก ำหนดกำรและขอควำมอนุเครำะห์ในกำรสนับสนุนกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมของส ำนักงำน 

ป.ป.ท. คณะที่ 10 จ ำนวน 6 โรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 พฤศจิกำยน 2562 
  1.2 กำรด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
  1.3 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันของ

โรงเรียนประถมศึกษำ  
  1.4 แจ้งก ำหนดกำรและขอควำมอนุเครำะห์ในกำรสนับสนุนกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมของส ำนักงำน 

ป.ป.ท. คณะที่ 11 จ ำนวน 5 โรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน – 13 ธันวำคม 2562 
  1.5 รำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยมโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนของชุดตรวจ ส ำนักจเร กอ.รมน. 

ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
  1.6 กำรรำยงำนภำวะทุพโภชนำกำร สพป.กทม. ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 4 ครั้ง ในระบบ

ออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaieducation.net 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยำยน 2562 
  ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 
  ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มีนำคม 2563 อยู่ระหว่ำงรอกำรรำยงำนจำกแอดมินโรงเรียนให้ครบ 37 แห่ง 

  1.7 กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
แจ้งทุกโรงเรียนดำวน์โหลดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันเพ่ือใช้เป็นคู่มือจำก

เว็บไซต์ http://www.studentact.net/ 
- จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้เด็กปฐมวัยในสังกัดซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 5,354 คน มีภำวะโภชนำกำร 

สมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ส่วนสูงสมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 72.95 และน้ ำหนักสมวัยตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ร้อยละ 73.55 

 

http://www.studentact.net/
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
สพป.กทม. 
  2.1 ขำดควำมต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบท ำให้ผู้ที่มำรับช่วงต่องำนไม่เข้ำใจลักษณะกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ 
  2.2 ขำดแคลนครูที่ตรงสำขำโภชนำกำรมำดูแลรับผิดชอบ 
  2.3 ครูบำงคนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงินและพัสดุ ท ำให้มีปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ที่ถูกต้องตรงตำมระเบียบ 
  2.4 รำคำวัตถุดิบมีกำรปรับรำคำขึ้นลงไม่คงที่ ท ำให้กำรค ำนวณต้นทุนรำยจ่ำยมีกำรเปลี่ยนแปลง

ตำมสถำนกำรณ์ 
  2.5 กำรได้รับจัดสรรงบประมำณในภำคเรียนที่ 2 ที่ล่ำช้ำ ท ำให้โรงเรียนต้องหำเงินส ำรอง 

มำทดแทนก่อนในระหว่ำงรอกำรจัดสรร 
  2.6 โรงเรียนมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนว่ำกำรจัดส ำรับอำหำรตำมโปรแกรม thai school lunch 

ต้องตำมนั้นทุกอย่ำง แต่ข้อเท็จจริงโรงเรียนสำมำรถบูรณำกำรได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น ประเภทเนื้อสัตว์ 
สำมำรถเปลี่ยนจำกเนื้อไก่เป็นเนื้อปลำหรือเนื้อหมูได้ หรือจำกอกไก่เป็นสะโพกไก่หรือเนื้อน่องได้ ประเภท  
ผักใบ สำมำรถเปลี่ยนชนิดของผักได้ จำกผักคะน้ำเปลี่ยนเป็นผักกวำงตุ้ง เป็นต้น 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 

สพป.กทม. 
3.1 ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู้ครูด้ำนโภชนำกำร ด้ำนสุขอนำมัย ด้ำนกำรเงินบัญชีพัสดุ  ด้ำนกำรใช้

โปรแกรม Thai school lunch และกำรรำยงำนข้อมูลจำกระบบ school lunch system อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  3.2 ควรมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้ครบทุกโรงเรียน   

หรือบูรณำกำรจำกกำรไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวำระหรือกิจกรรมต่ำง ๆ 
  3.3 ให้ผู้รับผิดชอบติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลในระบบ school lunch system ให้ครบทั้ง 4 รอบ 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   
โรงเรียนรำชวินิต 291/1 ถ.นครรำชสีมำ เขตดุสิต 

กรุงเทพมหำนคร 10300 
ผู้บริหำรใส่ใจให้ควำมส ำคัญและใช้
โปรแกรม Thai school lunch ถูกต้อง
ตำมหลักด้ำนโภชนำกำร มีกำรประสำน
นักโภชนำกำรจำกมหำวิทยำลัยมหิดลใน
กำรให้ควำมรู้ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
มีกำรเลือกซ้ือวัตถุดิบจำกห้ำงแมคโคร 
เพ่ือให้ได้อำหำรที่มีคุณภำพมำปรุงให้
นักเรียนรับประทำนทุกวัน มีกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจจำกนักเรียนด้ำนรสชำติ มี
กำรส ำรวจควำมต้องกำรของนักเรียนว่ำ
อยำกรับประทำนเมนูอะไร และให้โหวต 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
โรงเรียนประถมนนทรี 66/1 ซอยพระรำม 3 ซอย 79 

แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

ผู้บริหำร ครูโภชนำกำร ครูอำหำร
กลำงวันและแม่ครัว ผ่ำนกำรอบรมด้ำน
โภชนำกำร จัดโดย มูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะ 
ร่วมกับ สพฐ., มหำวิทยำลัยมหิดล 
ผู้จัดท ำโปรแกรมค ำนวณโภชนำกำร
อำหำร ในโปรแกรม thai school lunch 
ที่ให้โรงเรียนสำมำรถเลือกเมนูจัดส ำรับ
อำหำรในแต่ละสัปดำห์ได้อย่ำงเหมำะสม, 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
และได้รับทุนก่อสร้ำงอำคำรโรงอำหำร
จำกมูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งส่งมอบไป
เรียบร้อยแล้ว  

โรงเรียนรำชวินิตประถม 
บำงแค 

220 ซอยเพชร เกษม 62/4 
แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 10160 

ผู้บริหำรใส่ใจ ไม่อนุญำตให้น ำอำหำร
ประเภทลูกชิ้น ไส้กรอก มำรับประทำนใน
โรงเรียน เลือกใช้ข้ำวไรส์เบอรี่ผสมให้
นักเรียนรับประทำนทุกวัน มีกำรจัด
อำหำรให้ตำมสิทธิ์นักเรียนที่มำโรงเรียน 
ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มท่ีรับประทำน
อำหำรบำงประเภท เช่น นักเรียนที่นับถือ
ศำสนำอิสลำมสำมำรถขอรับประทำน
ทำนเป็นข้ำวไข่เจียวหรือไก่ทอดได้ และ
นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ มีครูกำรศึกษำ
พิเศษดูแลฝึกให้รับประทำนอำหำรเองได้ 
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4.4 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ (ศกศ.) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ : จ านวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ

ที่หลากหลาย   
ตารางท่ี 22  แสดงจ ำนวนเด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย   

หน่วยงาน 

จ านวนเด็กพิการตามประเภทของคนพิการทางการศึกษา 

บกพร่อง
ทางการ
มองเห็น 

  

บกพร่อง
ทางการ
ได้ยิน 

   

บกพร่อ
งทางสต ิ
ปัญญา 

  

บกพร่องทาง
ร่างกายหรือ

การเคลื่อน ไหว
หรือสุขภาพ 

บกพร่อง
ทางการ
เรียนรู้ 

  

บกพร่อง
ทางการ
พูดและ
ภาษา 

บกพร่อง
ทาง

พฤติกรรม
หรืออารมณ์  

ออทิสติก 
  

พิการ
ซ้อน 

  

ศกศ. ไม่มีการรายงานข้อมูล 

1. ผลการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
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5. การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล  
5.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ   

1. ผลการด าเนินการโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
สพป.กทม. 
- สถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ มีจ ำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ 83.78  
            - สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนชัดเจน และด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนประจ ำต ำบลที่วำงแผนไว้ โดยใช้
วงจรคุณภำพเป็นระบบขับเคลื่อน 
            - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
            - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
            - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน  
ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านวิทยาการค านวณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครู

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และครูคอมพิวเตอร์ และจัดสรร
แผงวงจร kid board ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อน ำไปพัฒนำควำมรู้ให้นักเรียน 

 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
สพป.กทม. 
บำงกิจกรรม โครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้เนื่องจำกขำดงบประมำณ 
 

 3. ข้อเสนอแนะ 
สพป.กทม. 
หน่วยงำนต้นสังกัด เร่งจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนตำมที่ได้เสนอขอไว้เพ่ือให้โรงเรียนได้พัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องได ้
 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
โรงเรียนพระยำประเสริฐ 
สุนทรำศรัย (กระจ่ ำ งสิ งห
เสนีย) 

70/8 ซอย ลำดพร้ำว 94 แขวง
วังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

- กิจกรรมลูกพระยำเรียนรู้ ฟ้ืนฟูพลังงำน 
- สถำนีโทรทัศน์พระยำทีวี 
- โครงงำนวิชำกำรและโครงงำนอำชีพ 
- ครูสร้ำงนวัตกรรมและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์อย่ำงต่อเนื่อง 
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5.2 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และชุมชนในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม)    

1. ผลการด าเนินการให้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร  
และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 

สพป.กทม. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินกำรให้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และชุมชนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 
จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด 35 โรงเรียน ดังนี้ 

- โรงเรียนวัดหงส์รัตนำรำม กิจกรรมคำรำวำนสำนใยรัก 
- โรงเรียนวัดเจ้ำมูล  กิจกรรมคำรำวำนอนุบำล 
- โรงเรียนโฆสิตสโมสร  กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร, Project Approach, ทัศนศึกษำ     

วันต่อต้ำนยำเสพติด 
- โรงเรียนวัดชนะสงครำม กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร 
- โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
- โรงเรียนมหำวีรำนุวัตร  กิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้ปกครอง, กำรประชุมผู้ปกครอง, เว็บไซต์,  

กลุ่มไลน์, เฟสบุ๊ค 
- โรงเรียนวัดนำคปรก  กิจกรรมฮีโร่มำสเตอร์เชฟ 
- โรงเรียนอนุบำลวัดนำงนอง กิจกรรมสำระน่ำรู้จำกครูสู่ผู้ปกครอง 
- โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนี) กิจกรรมอนุบำลสัมพันธ์ 
- โรงเรียนวัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก)  กิจกรรมสำรสัมพันธ์บ้ำนโรงเรียน 
- โรงเรียนอนุบำลสำมเสน (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์)      กิจกรรมครอบครัวผูกพัน 

สร้ำงสรรค์พัฒนำกำร, บ้ำนประสำนกำรเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัย 
- โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ กิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้สู่ลำนวัดลำนวัง 
- โรงเรียนประถมนนทรี  กิจกรรมอนุบำลวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
- โรงเรียนประถมทวีธำภิเศก กิจกรรมบูรณำกำร 
- โรงเรียนบ้ำนหนองบอน(นัยนำนนท์อนุสรณ์) กิจกรรมให้ควำมรู้ผู้ปกครอง 
- โรงเรียนวัดด่ำน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด,  

ขนมหวำนเขตยำนนำวำ 
- โรงเรียนวัดพลับพลำชัย กิจกรรมเปิดบ้ำนพลับพลำชัยสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
- โรงเรียนวัดหนัง  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย, สำนสัมพันธ์บ้ำนโรงเรียน,  

เด็กดีศรีปฐมวัย, ปฐมวัยใส่ใจสุขภำพ 
- โรงเรียนพญำไท  กิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์บ้ำนโรงเรียน 
- โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ     กิจกรรมขนมไทยอะไรเอ่ย,  

เสริมประสบกำรณ์ 
- โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ กิจกรรมสำรสัมพันธ์บ้ำนโรงเรียน, รักกำรอ่ำน, ค่ำยกลำงวัน 

กินเล่นอย่ำงไทย, พิบูลเวศม์สัมพันธ์ 
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- โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ  กิจกรรมสำยใยสัมพันธ์ บ้ำนและโรงเรียน 
- โรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ) กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน 
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 75 เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม Open house, สื่อมวลชนศึกษำ 
- โรงเรียนวัดสังข์กระจำย (แจ่ม วิชำสอน)  กิจกรรมเศรษฐีน้อย 
- โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
- โรงเรียนดำรำคำม กิจกรรมกำรให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนสิ่งของเศษวัสดุต่ำง ๆ 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละหน่วยกิจกรรมจำกผู้ปกครอง 
และหน่วยงำนใกล้เคียง ได้แก่ สสวท. และท้องฟ้ำจ ำลอง 

- โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  กิจกรรมปฐมวัยตัวน้อยห่ำงไกลยำเสพติด 
- โรงเรียนวัดโสมนัส  กิจกรรมต้นหอม, ปลำท ูระดับชั้นอนุบำล1/1 กระต่ำย, ผักบุ้ง  

ระดับชั้นอนุบำล1/2 น้ ำ, ไอติม ระดับชั้นอนุบำล2 และข้ำว, 
ขนมปัง ระดับชั้นอนุบำล3 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
- 

 3. ข้อเสนอแนะ 
- 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
- - - 

   
   

 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้รำยงำน  ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 
    (นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ์)        (..................................................) 
ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   ต ำแหน่ง................................................... 
วัน/เดือน/ปี 7 เมษำยน 2563      (ศึกษำธิกำรจังหวัด/ผู้บริหำรหน่วยงำน) 
โทร  0819885140   วัน/เดือน/ปี.............................................. 
E-mail : supervisor.bkkedu@gmail.com  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
การจัดการศึกษาที่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นทีใ่ช้ในการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการตดิตาม
ประเมินผลฯ รอบที่ 1 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. นโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 

- กำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินยั 
ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวน 
กำรลูกเสือ และยุวกำชำด 

 
- 

 
- 

2. นโยบายการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

-กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
อำชีวศึกษำในภูมิภำค 
 
   

-ร้อยละของสถำนศึกษำที่มี
กระบวนกำรสรำ้งทักษะกำรเปน็
ผู้ประกอบกำร 
-ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำร
สร้ำงทักษะเป็นผู้ประกอบกำร 
-ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร 
   (1) ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวช.  
ที่ได้รับกำรพฒันำตำมควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร 
   (2) ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวส.  
ที่ได้รับกำรพฒันำตำมควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำร 

(อศจ.) 
 

-กำรจัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี   
ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น 
 

-ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยระบบทวิภำค ี
-สัดส่วนของสถำนศึกษำต่อสถำน
ประกอบ กำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำ
ระบบทวิภำค ี

(อศจ.) 

-กำรส่งเสริมอำชีพที่เหมำะสม 
ส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสงูวัย 

-ร้อยละของสถำนศึกษำจดัท ำหลัก 
สูตรพัฒนำอำชพีส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่
สังคมสูงวัย 
-ร้อยละของประชำกรกลุ่ม เปำ้หมำย
ได้รับกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำอำชีพ
ส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสงูวัย 

(กศน.) 
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การจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นทีใ่ช้ในการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการตดิตาม
ประเมินผลฯ รอบที่ 1 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

-กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงทักษะ
พื้นฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำง
อำชีพ และกำรมีงำนท ำ 

-ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงทักษะพืน้ฐำน
ที่เชื่อมโยงสู่กำรสรำ้งอำชีพและกำรมี
งำนท ำ 

(สพม./สช.) 

3.นโยบายการพัฒนา
และเสริม สร้าง
ศักยภาพคน 
 
 

-กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร 
Active learning 

-ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัด
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมอื
ปฏิบัติ (Active learning) 

(สพป./สพม./
สช.) 

 

-กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึก
ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) 

-ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขัน้ตอน (Coding) 

(สพป./สพม./
สช.) 

-กำรพฒันำครูให้มีควำมช ำนำญใน
กำรจดักำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษและ
วิทยำกำรค ำนวณ (Coding)  

 
- 

 
- 

-กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็ม
ศึกษำ (STEM  Education) 
 

-ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM  
Education) 
-ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผู้เรียน
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมจำกกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
(STEM  Education) 

(สพป./สพม./
สช./อศจ.) 

 

-กำรเรียนภำษำอังกฤษเพื่อใช้ใน
กำรสื่อสำรและเพิ่มทักษะส ำหรับ
ใช้ในกำรประกอบอำชีพ 

 

-ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 1–6 ที่ผ่ำนเกณฑ์
ทดสอบภำษำอังกฤษเพื่อใช้ในกำร
สื่อสำรในระดบัดีขึ้นไป 
-ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัด
กำรศึกษำห้องเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 
-ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบ
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำม
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) 
-ร้อยละของผู้เรียนระดบัอำชีวศึกษำที่
ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบภำษำอังกฤษเพือ่เพิ่ม

(สพป./สพม./
สช./อศจ.) 
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การจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นทีใ่ช้ในการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการตดิตาม
ประเมินผลฯ รอบที่ 1 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ
ในระดับดีขึ้นไป 

-กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำ 
ต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 

-ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำที่สำม) 

(สพม./สช.) 
 

-กำรส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 

-ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ 
(ระดับประถมศึกษำที่ 1–3) 
 

(สพป./สช.) 

4. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

-กำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรู้หรือสร้ำงอำชีพ 

- - 

-กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ
เด็กปฐมวัย 

- - 

-กำรส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภำวะ 
และโภชนำกำร 

-จ ำนวนเด็กปฐมวัยที่มสีุขภำวะและ
โภชนำกำรสมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

(สพป./ศกศ./สช.) 

-กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคน
พิกำร  

-จ ำนวนเด็กพิกำรได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย   

(ศกศ.) 

5. การปรับสมดุลและ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

-โครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียน
คุณภำพ 

- - 

-สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    
และองค์กร และชุมชนในกำรจดั
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (6 
รูปแบบกิจกรรม) 

 
- 

- 
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