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แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2 

ของ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด ขอรำยงำนผลกำร
ติดตำมประเมินผล  ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล   
1.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่ 1  ร้อยละของสถำนศึกษำที่ใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง  

ตารางท่ี 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำดในกำรจัดกำรเรียน  
               กำรสอน/ กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

หน่วยงาน 
จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป. 37 37 100.00 
สพม.เขต 1 67  

 
66 

หมำยเหตุ :  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำจัดกำรศึกษำระดับชั้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย 

100.00 

สพม.เขต 2 52 52 100.00 
สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
สอศ. (รัฐ) 21 21 100.00 
สอศ.(เอกชน) 48 45 93.75 
กศน. 50  50  100.00 

รวม 275 271 98.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รต.63 
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 ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 2  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบ  ทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง ผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 

ตารางที่ 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบ  ทัศนคติที่ถูกต้อง  
                 ผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง  
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ ยุวกาชาด คิดเป็นร้อยละ 
สพป. 26,303 13,819 100.00 12,484 100.00 
สพม.เขต 1 55,535 15,320 81.66 3,386 18.05 
สพม.เขต 2 121,250 61,311 50.57 4,518 3.72 
สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
สอศ. (รัฐ)      
สอศ.(เอกชน) 66178 23597 35.66 0 0.00 
กศน. 5,000 คน 3,500 75.00 1,500 25.00 

รวม      

1. ผลการด าเนินการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
และยุวกาชาด 

สพม.เขต 1 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำร

ลูกเสือและยุวกำชำด โดยกำรจัดกิจกรรมประกวดแถวระเบียบลูกเสือ และกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 

 สพม.เขต 2 
 กิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ตำมโครงกำร
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 2563 

(อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรประกวด / เป็นกำรประกวด ฯ โดยกำรบันทึกคลิปวีดีโอ) 
สอศ. 
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมลูกเสือวิสำมัญในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 ตำมหลักสูตร

ประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช 2562 
กศน. 
- สถำนศึกษำมีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรเป็นลูกเสือและยุวกำชำดที่ดี  
- มีกำรบูรณกำร กระบวนกำรจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 
- มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงวินัย ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม    
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2. ปัญหาและอุปสรรค 
 สพป.กทม. 

เนื่องจำกอยู่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ไม่ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด ประจ ำปี 
2563 รอบท่ี 2 

สพม.เขต 1 
  1. ผู้บริหำรบำงท่ำนไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกรรมลูกเสือในโรงเรียน  

2. ครูที่ผ่ำนกำรอบรมไม่น ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้กำรในกำรเรียนกำรสอน 
3. ครูขำดไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรวิชำลูกเสือ 

สพม.เขต 2 
 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรประกวด ฯ ได้ตำมปกติ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVIC-19) 

กศน. 
 - ควำมหลำกหลำยของแต่ละช่วงวัย ของนักศึกษำ กศน.  

 3. ข้อเสนอแนะ 
สพม.เขต 1 

1. ควรมีกำรร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และมหำวิทยำลัยที่เปิดหลักสูตรครู ให้มี
กำรอบรมหลักสูตรวิชำลูกเสือ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น 

2. ควรปรับปรุงหลักสูตรวิชำลูกเสือให้ทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
กศน. 
- ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์  

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 1   
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ถนนกรุงเกษม  

แขวงบำงขุนพรหม เขตพระ
นคร กรุงเทพมหำนคร 10200 

ศูนย์ลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

โรงเรียนวัดรำชบพิธ 3 ถนนสนำมไชย  
แขวงพระบรมมหำรำชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
10200 

กิจกรรมสวนสนำม และได้รับรำงวัล
ชนะเลิศกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 

โรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย 332 ถนนศรีอยุธยำ 
แขวง ทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม (Green Scout) 
ศูนย์ยุวกำชำด เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

กศน.   
กศน. เขต 50 เขต  กศน. เขต 50 เขต  โครงกำรอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  
กศน. เขตยำนนำวำ  เลขที่2/6ถ.พระรำม 3 แขวง

บำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพฯ 10120  

โครงกำรลูกเสือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ด้วย
ยุทธศำสตร์ชำติและประวัติศำสตร์ชำติ
ไทย  

กศน. เขตดุสิต  2/3สี่แยกบำงกระบือ  แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 10300 

กำรจัดตั้งชมรมยุวกำชำด  

 
2. นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 
 2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 3  ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

ตารางท่ี 3  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา 

ทั้งหมด  
(แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ านวน  
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รัฐบำล 21 21 100.00 

เอกชน 48 39 81.25 

รวม 69 60 86.96 
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ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะเป็นผู้ประกอบกำร 

ตารางที่ 4  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          
 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          

รวม  
(อาชีวศึกษาเอกชน) 

13385 7110 53.12 11406 6267 54.94 11610 6686 57.59 

รวม  
(อาชีวศึกษารัฐ) 

         

 
ตารางท่ี 5  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       

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 

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

 สำขำวิชำเทคโนโลยีปโิตรเลยีม       
 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์       
 สำขำวิชำกำรตรวจสอบโดยไม่ท ำลำย       
 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคระบบขนส่งทำงรำง        
 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       
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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 

 17. สำขำวิชำธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ       
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
 6. สำขำวิชำวิจิตรศลิป ์       
 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       
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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 

 5. สำขำวิชำเทคโนโลยสีิ่งทอและเครือ่งนุ่มห่ม       
 6. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร       
 7. สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร       
 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       
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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 

 สำขำวิชำกำรเดินเรือ       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
 3. สำขำวิชำกำรโรงแรม       
 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       

รวม 
(อาชีวศึกษาเอกชน) 

14648 6893 47.06 15237 6757 44.35 
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ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

ตารางที่ 6  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          
 21. สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์          
 22. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง          
 23. สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน          
 24. สำขำวิชำสถำปัตยกรรม          
 25. สำขำวิชำส ำรวจ          
 26. สำขำวิชำช่ำงเขียนแบบเครื่องกล          
 27. สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง          
 28. สำขำวิชำช่ำงพิมพ์          
 29. สำขำวิชำเทคนิคแว่นตำและเลนส ์          
 30. สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ          

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
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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 

 31. สำขำวิชำช่ำงโทรคมนำคม          
 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          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20119v5.pdf
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
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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 

 สำขำวิชำภำษำตำ่งประเทศ          
 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          

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20212v2.pdf
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
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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 

 16. สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป ์          
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/20/2562/20300/20319v1.pdf
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          

ตารางที่ 7  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       
 28. สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส ์       
 29. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง       
 30. สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน       
 31. สำขำวิชำเทคนิคสถำปตัยกรรม       

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 

 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       
 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคระบบขนส่งทำงรำง        
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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 

 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 ์       
 22. สำขำวิชำกำรออกแบบ       
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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 

 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       
 17. สำขำวิชำกำรบรหิำรงำนคหกรรมศำสตร ์       
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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 

 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       
 11. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว       
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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 

 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       

รวม 
(อาชีวศึกษาเอกชน) 

14648 10640 72.64 15237 12253 80.42 
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1. ผลการด าเนินการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของตน้แบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

   
   

 
   2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)          

ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่  6 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
อุตสำหกรรม 

ตารางท่ี 8  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 (คน) 

จ านวนความต้องการของตลาดแรงงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ระดับการศึกษา (คน)  

ปวช. ปวส. ป.ตรี ปวช. 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ปวส. 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ป.ตรี 
คิดเป็น
ร้อยละ 

กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตส์มัยใหม่          
กลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

         

กลุ่มอุตสำหกรรมท่องเที่ยวกลุม่รำยได้
ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 

         

กลุ่มอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภำพ 

         

กลุ่มอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร          

กลุ่มอุตสำหกรรมหุ่นยนต ์          

กลุ่มอตุสำหกรรมกำรบินและโลจสิตกิส ์          

กลุ่มอุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพ 
และเคมีชีวภำพ 

         

กลุ่มอุตสำหกรรมดจิิตอล          

กลุ่มอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร          

รวม          



26 
 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 7  ร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตารางที่ 9  แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีต่อ  
                ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

หน่วยงาน 
จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวนสถานศึกษาที่มีข้อมูลตอบกลับของผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

เฉลี่ย 3.51 – 5.00 
ด้านคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

จ านวน
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
สถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สอศ.        

1. ผลการด าเนินการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

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

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

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

   
   

 
2.3 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที ่8  ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบทวิภำคี 

ตารางท่ี 10  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบทวิภำคี 

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 

สอศ. 
(รัฐ) 

          

สอศ. 
(เอกชน) 

 48 23        
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ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 9  สัดส่วนของสถำนศึกษำต่อสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำ
ระบบทวิภำค ี

ตารางท่ี 11  แสดงจ ำนวนและสัดส่วนของสถำนศึกษำต่อสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 

 

ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่  10  ร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อผู้ เรียน 
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระบบทวิภำคี 

ตารางที่ 12  แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
                 ในระบบทวิภำคี 

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

จ านวนสถานศึกษาที่มีข้อมูลตอบกลับของผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี  

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
ด้านคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

จ านวน คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน คิดเป็น 
ร้อยละ 

สอศ.        

สอศ. (เอกชน) 48 29 60.42 29 60.42 30 62.50 

 

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

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

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

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

   
   

 

หน่วยงาน จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

(แห่ง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(สถำนศึกษำ: 

สถำนประกอบกำร) 
สอศ.(รัฐ)    

สอศ.(เอกชน) 23 537 1:23.35 
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2.4 การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 11  ร้อยละของสถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่
สังคมสูงวัย 

ตารางท่ี 13  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

หน่วยงาน จ านวนสถานศึกษา 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กศน. 50 แห่ง 50 แห่ง 100.00 
 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 12  ร้อยละของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำ

อำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

ตารางท่ี 14  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 แห่ง 50 อำชีพ 3,000 คน 2,500 คน 95.00 

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
- มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำสุขภำพกำยและสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ  
- เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้ฝึกสมำธิและกล้ำมเนื้อส่วนต่ำง ๆ ในร่ำงกำย  

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
- กำรเดินทำงไม่สะดวกต่อกลุ่มเป้ำหมำย  
- ขำดวิทยำกรที่ช ำนำญโดยตรง  

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

กศน. เขตบำงเขน  เลขที่ 56 รำมอินทรำ 34 แขวง
ท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 
10230  

กิจกรรมกระเป๋ำผ้ำด้วยมือ  

กศน. เขตสะพำนสูง  เลขที่48/210 รวมค ำแหง104 
แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง 
กรุงเทพฯ 10240  

กิจกรรมท ำน้ ำเห็ดเพ่ือสุขภำพ  

กศน.เขตห้วยขวำง  ส ำนักงำน เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10320 

กิจกรรมถักกระเป๋ำแฟชั่นด้วยเชือกร่ม  

 
 2.5 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
  ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 13  ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงทักษะ
พ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

ตารางท่ี 15  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยง 
                 สู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

สังกัด  
จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัดท้ังหมด 

(แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน 
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  

จ านวนสถานศึกษา  
(แห่ง) 

ร้อยละ 

สพม.เขต 1 67 15 10.05 

สพม.เขต 2 52 52 100.00 

สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 

รวม 119 67 56.30 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
สพม.เขต 1  

     สถำนศึกษำในสังกัด สพม.1 จ ำนวน 15 โรงเรียน ได้พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เชื่อมโยงสู่กำร
สร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมี
งำนท ำในศตวรรษที่ 21 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีควำมร่วมมือกับสถำบัน
อำชีวศึกษำจัดท ำหลักสูตรทวิศึกษำและหลักสูตรทวิภำคี เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ
หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ รวมไปถึงกำรน ำทักษะไปต่อยอดในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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สพม.เขต 2 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 จัดให้มีโครงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำน

ท ำในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ ESCAPE ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
1. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือและข้อมูลสำรสนเทศควำมต้องกำรสำขำวิชำชีพ ลักษณะอำชีพในพ้ืนที่ 

แหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระ เพ่ือรองรับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรมีงำนท ำท้ัง 52 
โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 (E : Establishment) 

2. มีหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ และ กระบวนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะเพ่ือรองรับควำม
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  

   1. กำรจัดเวลำเรียนส ำหรับหลักสูตรทวิศึกษำที่ผู้เรียนต้องฝึกประสบกำรณ์อำชีพ เมื่อผู้เรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ฯ แล้ว มีผู้เรียนจ ำนวนหนึ่งที่ไม่กลับมำเรียนต่อให้ครบตำมหลักสูตรฯ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สำมำรถ
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่สถำนศึกษำก ำหนด 
              2. กำรจัดซื้อคุรุภัณฑ์บำงส่วนไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อได้ด้วยระเบียบรำชกำร เนื่องจำกเป็น
คุรุภัณฑ์ส ำหรับอำชีวะศึกษำ ส่งผลให้กำรเปิดรำยวิชำสำระเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะอำชีพขำดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร  
ฝึกทักษะ 

สพม.เขต 2 
นโยบำยของ สพฐ. มำกเกินควำมจ ำเป็น ท ำให้ไม่มีจุดเน้นของกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งท ำให้โรงเรียน

สร้ำงหลักสูตรโดยพยำยำมบูรณำกำรทุกอย่ำงเข้ำด้วยกัน ผลลัพธ์คือ นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติอย่ำงเต็มที่ เพรำะมี
รำยวิชำเพ่ิมเติมย่อย ๆ มำกมำย 

 3. ข้อเสนอแนะ 
สพม.เขต 1  

     หำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำควร
เน้นทักษะพ้ืนฐำนที่สำรถน ำไปประกอบอำชีพในอนำคตเป็นหลัก เนื่องจำกกำรเน้นทักษะอำชีพโดยตรง
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไม่สำมำรถจัดกำรได้ดีเทียบเท่ำกับสถำบันอำชีวะ 

สพม.เขต 2 
ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ควรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
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 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 2   
สิริรัตนำธร ซอย อุดมสุข 30  

แขวง บำงนำ เขตบำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10260 

หลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนำและธุรกิจถั่งเช่ำ 
สีทอง 

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

หลักสูตรวิศวกรรม AIและ IOT 

ปทุมคงคำ 920 ถนน สุขุมวิท  
แขวง พระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

หลักสูตร ฟุตบอลอำชีพ 

 
3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล  
3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
ตัวชี้ วัดตรวจราชการฯ ที่  14  ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียน 

ได้ใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

ตารางที่ 16  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้   
                   กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ (Active learning) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ฯ (Active learning) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 37 37 100.00 

สพม.เขต 1 67 67 100.00 

สพม.เขต 2 52 52 100.00 

สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
รวม 156 156 100.00 
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1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
 สพป.กทม. 

 จำกกำรส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning ส่งผลให้ทุกโรงเรียนมีแนวทำงกำรปฏิบัติ และ
พัฒนำศักยภำพของครูผู้สอน ซึ่งส่งผลไปที่ตัวนักเรียน ดังนี้ 

1.1 กำรน ำนโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกสู่ห้องเรียน (Active Learning) โดยทุกโรงเรียน 
มีกำรสอดแทรกกระบวนกำร Active Learning ลงในสำระวิชำต่ำง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
โดยใช้กระบวนกำร Active Learning 

1.2 ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Active 
Learning โดยเห็นได้จำกกำรจัดกิจกรรมที่สอดแทรกกระบวนกำร Active Learning ในทุกสำระวิชำ  

1.3 มีกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ที่เน้น Active Learning เป็นองค์ประกอบส ำคัญ มีกำรวิเครำะห์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัดแยกเป็น KPA  

1.4 ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองผ่ำนกำรจัดกำรตนเองให้ควำมรู้และช่วยพัฒนำเพ่ือนร่วมชั้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะที่หลำกหลำย เห็นได้จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
และผลกำรสอบ O-NET ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

 สพม. เขต 1  
  สถำนศึกษำในสังกัด สพม.1 ทุกโรงเรียน มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้

กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยครูผู้สอนจะวิเครำะห์ตัวชี้วัดหรือผลกำร
เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงรอบ
ด้ำน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพผู้เรียนตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ก ำหนด 

 สพม. เขต 2  
จำกกำรส่งเสริมครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดมีกำรจัดกำรเรียนรู้  Active learning  ครูมีควำม

เข้ำใจ และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนรู้  Active learning  ได้อย่ำงถูกต้อง ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดขั้นสูง ท ำให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผล O-NET ปีกำรศึกษำ 2562  ในภำพรวมสูงขึ้น 
 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพป.กทม. 
  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรหำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ และภูมิปัญญำต่ำง ๆ กระท ำได้ค่อยข้ำงจ ำกัด 

เนื่องจำกผู้เรียนในระดับประถมศึกษำ มีข้อจ ำกัดในกำรออกนอกสถำนที่ 

 สพม. เขต 1  
              1. กำรจัดเวลำเรียนส ำหรับหลักสูตรทวิศึกษำที่ผู้เรียนต้องฝึกประสบกำรณ์อำชีพ เมื่อผู้เรียนได้ฝึก
ประสบกำรณ์ฯ แล้ว มีผู้เรียนจ ำนวนหนึ่งที่ไม่กลับมำเรียนต่อให้ครบตำมหลักสูตรฯ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สำมำรถ
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่สถำนศึกษำก ำหนด 
              2. กำรจัดซื้อคุรุภัณฑ์บำงส่วนไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อได้ด้วยระเบียบรำชกำร เนื่องจำกเป็น
คุรุภัณฑ์ส ำหรับอำชีวะศึกษำ ส่งผลให้กำรเปิดรำยวิชำสำระเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะอำชีพขำดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร  
ฝึกทักษะ 
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 สพม. เขต 2  
   ครูผู้สอนบำงคนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้  Active learning 

ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนรู้ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้  

 3. ข้อเสนอแนะ 
สพป.กทม. 

     กำรใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) เป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียน มีผลต่อแรงจูงใจของครูในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์
และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เนื่องจำกแบบทดสอบให้ควำมส ำคัญกับกำรวัดควำมรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 
และมีสำระกำรเรียนรู้จ ำนวนมำก ครูจึงเลือกใช้วิธีกำรบรรยำยเป็นหลัก 

 สพม. เขต 1  
     ควรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูให้เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning) 

 สพม. เขต 2  
    3.1  ศึกษำนิเทศก์ประจ ำสหวิทยำเขต  ควรเข้ำไปนิเทศ แนะน ำและให้ควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรเรียนรู้  Active learning  ให้กับครูผู้สอน  หรืออำจเริ่มต้นจำกกำร Coaching กับหัวหน้ำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม  เพื่อน ำไปขยำยผลควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

   3.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้  Active learning  ให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียน ในสังกัด  โดยให้หัวหน้ำงำนนิเทศที่เป็นผู้ดูแล 
รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน ร่วมกับครูแกนน ำ  เข้ำรับกำรอบรม  และน ำไปขยำยผลกับหัวหน้ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   
โรงเรียนวัดนำคปรก 101 ถนนเทอดไท ซอย 49 แขวงปำก

คลอง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 
รหัสไปรษณีย์ 10160 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนแบบ Active 
Learning 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

โรงเรียนพระยำประเสริฐ 
สุนทรำศรัย  
(กระจ่ำง สิงหเสนี) 

70/8 ซอย ลำดพร้ำว 94 แขวง วัง
ทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

กิจกรรมสะเต็มศึกษำ (ตอน Shell 
Aquarium) รำยละเอียดในภำคผนวก
ที่แนบพร้อมภำพประกอบ 

โรงเรียนวัดด่ำน  872/5 ถนนพระรำม 3  
ซอยพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขต
ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120  

WDEP – Watdan  English  
Program  สไตล์โรงเรียนวัดด่ำน                                                                                                                    
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม. เขต 2   
โรงเรียนบดินทรเดชำ  
(สิงห์  สิงหเสนี) 

40 ซอยรำมค ำแหง 43 /1  
แขวงพลับพลำ  
เขตวังทองหลำง   กทม.  

มหกรรมโครงงำน (Project Based 
Learning)  

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  
บดินทรเดชำ  

333 ถนนนวมินทร์ 
 แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 

กำรพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning)ส ำหรบักำร
สอนแบบออนไลน์ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ๒ 119 ม.1 ซอยสำยไหม 43  
แขวงสำยไหม  เขตสำยไหม กทม.  

โครงกำรพัฒนำครูในกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

 
3.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 15  ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิด

แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

ตารางที่ 17  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผล  
                 และเป็นขั้นตอน (Coding) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น

ขั้นตอน (Coding) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 37 37 100.00 
สพม.เขต 1 67 42 62.67 
สพม.เขต 2 52 52 100.00 
สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 

รวม 156 131 83.97 

 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 



35 
 

จัดอบรมให้ครูปฐมวัย โดยได้รับสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงกำรในพระรำชด ำริของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  
เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ได้อบรมรุ่นเฉพำะทำงให้กับครูปฐมวัยในสังกัด จ ำนวน 35 โรงเรียน โรงเรียน ละ 2 คน ตำมที่ สพฐ. ก ำหนด  
เป็นกิจกรรมใหม่ของบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย เรื่อง วิทยำกำรค ำนวณ (Unplugged computer Science)  
เป็นกิจกรรม Coding ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผล และครูได้ปรับใช้กิจกรรมกับเด็กอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน  
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  
สพม.1 ได้ส่งโรงเรียนต้นแบบพ้ืนที่พัฒนำนักประดิษฐ์ดิจิทัล (DMS) เข้ำร่วมโครงกำรกับสถำบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (สจล.) และส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  คือ 
โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย, โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล, โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำม
วิทยำคม, โรงเรียนวัดรำชโอรส ซึ่งศึกษำนิเทศก์ได้นิเทศกำรจัดกิจกรรม PLC และนิเทศ ติดตำมโรงเรียนที่ยัง
ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรอีกจ ำนวน 10 โรงเรียน 

 สพม.เขต 2  
 ในปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (Coding and Design Technology) เพ่ือส่งเสริม
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยกลุ่มนิเ ทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลสำรสนเทศจำกเอกสำรและข้อค้นพบจำกกำรนิเทศ
สถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินกำร ร่วมกับศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก และครูแกนน ำวิทยำกำรค ำนวณ โดยมีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำรจ ำนวน 2 กิจกรรม และ
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ปรำกฏผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม และได้มีกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19 ดังนี้ 
 - กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำเอกสำรแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ผลการด าเนินการ    

1) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือฝึก
ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) คิดเป็นร้อยละ 100   

2) ศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำม ปีกำรศึกษำ 2563 ทุกคน มีเอกสำรคู่มือกำรนิเทศกำร
จัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill)    
ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำรของผู้เรียน เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) ใช้ประกอบในกำรนิเทศ ติดตำม คิดเป็นร้อยละ 100 

 - กิจกรรมที่ 2 กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำร โดยใช้กระบวนกำร PLC 
ผลการด าเนินการ    

1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำร
ของผู้เรียน เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) ที่เหมำะสมกับบริบทและควำมต้องกำร
ของผู้เรียน มีกำรจัดกิจกกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) บูรณำ
กำรทุกกลุ่มสระกำรเรียนรู้  เพ่ิมขึ้นจำกเดิมร้อยละ 100 และได้มีกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19 
 3) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลงำนของนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน (Coding) บูรณำกำรทุกกลุ่มสระกำรเรียนรู้ อันได้แก่ โครงงำนวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี โครงงำนหุ่นยนต์ โครงงำนอำชีพ โครงงำนสิ่งประดิษฐ์ โครงงำนกำรทดลอง โครงงำนคุณธรรม 
โครงกำรหมอภำษำ โครงงำนมัคคุเทศก์น้อย และรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ( IS) คิดเป็น
ร้อยละ 100 

4) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking Skill) คิดเป็นร้อยละ 100 

5) ทุกโรงเรียนในสังกัด ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skill) ที่เหมำะสมกับบริบทและ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน มีกำรจัดกิจกกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding) บูรณำกำรเนื้อหำทุกกลุ่มสระกำรเรียนรู้   เพ่ิมขึ้นจำกเดิมร้อยละ 100 กำรบูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19 
 6) ทุกโรงเรียนในสังกัด ครูผู้สอนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลำง ฉบับปรังปรุง 2560 ในรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณและออกแบบ
เทคโนโลยี และมีกำรบูรณำกำรเป็นขั้นตอนในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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  2. ปัญหาและอุปสรรค 
 สพป.กทม 

- โรงเรียนยังไม่ได้ขยำยผลครบทุกชั้นเรียน 
- ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรเรียนรู้ (Coding) 
- ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำครูให้ครบร้อยละ 100 และขำดงบประมำณในกำรส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีกำรประกวดแข่งขัน แสดงผลงำนของนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 

สพม.เขต 1 
      1. โรงเรียนต้นแบบยังไม่ได้ขยำยผลไปยังโรงเรียนเครือข่ำย 
       2. โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับกำรอบรมอีกจ ำนวน 31 โรงเรียน (ไม่รวมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) 

สพม.เขต 2 
 - ควำมชัดเจนของหน่วยงำนต้นสังกัดในส่วนกลำง ในกำรถ่ำยทอดหลักกำรและทฤษฎีกำรคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) สู่สถำนศึกษำนั้น ไม่ชัดเจนและไม่มีเอกสำรเชิงวิชำกำรเผยแพร่ในทำง
สำธำรณะที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ท ำให้ครูผู้สอนเกิดควำมสับสนในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 - จ ำนวนครูผู้สอนในสังกัดมีจ ำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียน
บ่อยครั้ง ท ำให้ครูที่ได้รับผลกระทบนั้น ยังขำดควำมช ำนำญในกำรออกแบบจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และกำร
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking Skill) ในกำรฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
 - งบประมำณในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ  21 และกำรคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking Skill) ในกำรฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) มีอย่ำงจ ำกัด 
และไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร 
 - ควำมพร้อมในด้ำนทักษะ กระบวนกำร และอุปกรณ์ของครูที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอน
ออนไลน์ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19 ที่ต้องมีกำรใช้
อุปกรณ์ต่ำง ๆ มำกกว่ำเดิม  

- เอกสำรหลักสูตรวิทยำกำรค ำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี ที่จัดท ำโดย สสวท. ยังมีไม่ครบทุกระดับชั้น 
และมีเนื้อหำที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนทุกคน  

- กำรก ำหนดหน่วยกิตในรำยวิชำพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำของผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ฉบับปรับปรุง 2560 ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำ หน่วยกิต โครงสร้ำงเวลำเรียน ของรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยีที่
เพ่ิมข้ึน และเน้นกำรฝึกปฏิบัติ  

- จ ำนวนครูผู้สอนในสังกัดมีจ ำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอนของแต่ ละโรงเรียน
บ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นรำยวิชำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้ครูที่ได้รับผลกระทบนั้น ยังขำดควำมช ำนำญในกำร
ออกแบบจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ของรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี  

- งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ของรำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ 21 และกำรคิดขั้นสูง(Higher Order 
Thinking Skill) นั้น มีอย่ำงจ ำกัด และไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำร
ในบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษำพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
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 3. ข้อเสนอแนะ 
 สพป.กทม 

- จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรขยำยผลอบรมครูให้ครบทุกชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 

สพม.เขต 1 
          1. สพฐ. ควรสนับสนุนให้โรงเรียนต้นแบบขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ไปยังโรงเรียนในกลุ่ม 
       2. สพม.1 ควรสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองของครูโดยกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมออนไลน์ 

สพม.เขต 2 
 - หน่วยงำนต้นสังกัดในส่วนกลำง ควรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรที่มีควำมน่ำเชื่อถือและชัดเจน 
โดยเฉพำะของหลักกำรและทฤษฎีกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เผยแพร่สู่สำธำรณะเพ่ือ
ถ่ำยทอดหลักกำรและทฤษฎี ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ สถำนศึกษำ และครูผู้สอน น ำไปประยุกต์ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในห้องเรียน  
 - ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ เนื่องจำกแต่ละพ้ืนที่มีควำมแตกต่ำงกันของ
จ ำนวนครูผู้สอน นักเรียน ขนำดโรงเรียน  

-  ควรมีกำรปรับปรุงเอกสำรหลักสูตร และแบบเรียนหลักสูตรวิทยำกำรค ำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี ที่
จัดท ำโดย สสวท. ให้ครบทุกระดับชั้น และมีเนื้อหำที่เข้ำกับบริบทของผู้เรียนทุกคน  

- ควรมีกำรพัฒนำครูผู้สอนในรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณและออกแบบเทคโนโลยี โดยเน้นออกแบบกิจกรรม
กำรเรียนรู้ และกำรประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมบริบทของโรงเรียน ตำมตัวชี้วัด และมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลำงฯ ฉบับปรับปรุง 2560 

  - ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ เนื่องจำกแต่ละพ้ืนที่มีควำม
แตกต่ำงกันของจ ำนวนครูผู้สอน นักเรียน ขนำดโรงเรียน ทั้งนี้ ต้องมีกำรควบคุมคุณภำพ และรำคำ ของ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีมำตรฐำน 
 
 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 
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สพม.เขต 1   
โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย 132/11 ถนนพระรำมที่ 6 

แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

โรงเรียนต้นแบบ DMS 
 

โรงเรียนศึกษำนำรี 176 ถนนประชำธิปก  
แขวงวัดกัลยำ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร 10600 

โรงเรียนแกนน ำวิทยำกำรค ำนวณ 

สพม.เขต 2   
1. โรงเรียนบดินทรเดชำ 
(สิงห์ สิงหเสนี)  

40 ซอยรำมค ำแหง 43/1 ถนน
รำมค ำแหง แขวงพลับพลำ เขต
วังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
10310 

- กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำปัญหำเป็นฐำน
โดยกำรให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้
จัดท ำโครงงำนตำมควำมสนใจที่มี
กระบวนกำรและข้ันตอนอย่ำงเป็นระบบ 
ภำยใต้กรอบกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน ได้แก่ สะเต็มศึกษำ สวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
- โรงเรียนแกนน ำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิทยำกำรค ำนวณ  

2. โรงเรียนนวมินทรำชินู
ทิศ บดินทรเดชำ 

5/23 ซอยลำดพร้ำว 69 ถนน
ลำดพร้ำว   
แขวงสะพำนสอง   
เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

- โครงกำรห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี  
- โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 
สสวท. 
- ศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สพม.2 

3. โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒  
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทรำบรมรำช
ชนนี  

 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3   ถนน
สุคนธสวัสดิ์  
แขวงลำดพร้ำว   
เขตลำดพร้ำว   
กรุงเทพมหำนคร 10230 

โครงกำรน ำร่องหลักสูตรปัญญำประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence)   
- โรงเรียนเปิดแผนกำรเรียนรู้
ปัญญำประดิษฐ์ 
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่มุ่งเน้น
กำรเรียนรู้เชิงรุก โดยเชื่อมโยงรำยวิชำ
พ้ืนฐำน Coding และ Computing ไปสู่
หลักสูตรปัญญำประดิษฐ์ AI 
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3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding)  
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 16  ร้อยละของครูที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำอบรมภำษำอังกฤษ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 17  ร้อยละของครูที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำอบรมวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) 

ตารางที่ 18  แสดงจ ำนวนและร้อยละของครูที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำอบรมภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) 

สังกัด การพัฒนาอบรมครูภาษาอังกฤษ การพัฒนาอบรมครูวิทยาการค านวณ 

จ านวนคร ู
ที่สอน

ภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนคร ู
ที่ได้เข้ารับ 

การพัฒนาอบรม
ภาษาอังกฤษ 

(คน) 

ร้อยละ จ านวนคร ู
ที่สอน

วิทยาการ
ค านวณทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครู 
ที่ได้เข้ารับ 

การพัฒนาอบรม
วิทยาการค านวณ 

(คน) 

ร้อยละ 

สพป. 140 72 51.43 1,176 769 65.39 
สพม.เขต 1  738 223 30.22 697 373 53.52 
สพม.เขต 2  707 218 30.83 - - - 
สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
สอศ.       
สอศ.
(เอกชน) 

253 400 158.10 205 213 103.90 

รวม 1,838 913 49.67 2,078 1,355 65.21 

1. ผลการด าเนินการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการ
ค านวณ (Coding) 

สพป.กทม. 
จัดอบรมครูแกนน ำในโรงเรียนแกนน ำ จ ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 

 - โรงเรียนพญำไท 
 - โรงเรียนวัดพลับพลำชัย 
 - โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ 
 - โรงเรียนรำชวินิต 
 - โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค 
          - โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนี) 

 สพม.เขต 1  
ในปี 2563 สสวท. ได้ด ำเนินกำรอบรมครูแกนน ำวิทยำกำรค ำนวณ และอบรมครูวิทยำกำรค ำนวณ

แบบออนไลน์ มีครูสังกัด สพม. ๑ เข้ำรับกำรออบรม 697 คน ผ่ำนกำรอบรม 373 คน ไม่ผ่ำนกำรอบรม 324 
คน ซึ่ง สทร. สพฐ. ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบวิทยำกำรค ำนวณ คือ โรงเรียนศึกษำนำรี ซึ่งได้
ด ำเนินกำรจัดอบรมครู (COLA Model) ของคุรุสภำโดยคณะวิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ และขับเคลื่อน
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณให้แก่ครู ม.ต้น และม.ปลำย ในโรงเรียนที่ครูยังไม่ผ่ำนกำรอบรมออนไลน์ 
จ ำนวน 25 โรงเรียน 
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             สพม.เขต 2 
 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้จัด
โครงกำรพัฒนำ กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     กิจกรรมที่ 1  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชื่อหลักสูตร : Brush up Your 
Language Teaching through Active Learning ในวันอำทิตย์ ที่ 19 มกรำคม 2563 โรงแรม                            
เดอะพำลำสโซ่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสำมำรถน ำเทคนิคและวิธีจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษไปใช้ในชั้นเรียนจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   กิจกรรมที่ 2 การส ารวจข้อมูลพื้นฐานและการทดสอบ CEFR ของครูภาษาอังกฤษ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐำนของครูภำษำอังกฤษ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ทุกโรงเรียน                                   
ผลจำกกำรส ำรวจ พบว่ำ 
 1. จ ำนวนครูภำษำอังกฤษ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำแนกตำม
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ปรำกฏผลดังตำรำงต่อไปนี้  

ต าแหน่ง จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ครูผู้ช่วย 104 14.73 

ครู คศ.1 330 46.74 

ครู คศ.2 199 28.19 

ครู คศ.3 74 10.48 

ครู คศ.4 0 0 

รวม 707 100 
 2. จ ำนวนครูภำษำอังกฤษ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ที่เคยเข้ำรับกำร
อบรม Boot Camp  

การอบรม Boot Camp จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เคยอบรม 166 23.48 

ไม่เคยอบรม 541 76.52 
รวม 707 100 

 3. จ ำนวนครูภำษำอังกฤษภำษำอังกฤษ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2                  
ที่เคยเข้ำรับกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR 
การสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เคยสอบ 467 66.05 
ไม่เคยสอบ 266 33.95 

รวม 707 100 
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4. จ ำนวนครูภำษำอังกฤษ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จ ำแนกตำมระดับ
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมกรอบ CEFR 
ระดับของผลการสอบภาษาอังกฤษ ตาม
กรอบ CEFR จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ระดับ A 1 8 1.13 
ระดับ A 2 140 19.83 
ระดับ B 1 217 30.74 
ระดับ B 2 81 11.47 
ระดับ C 1 7 0.99 
ระดับ C 2 0 0 

ไม่ทรำบผลสอบ 14 1.98 
รวม 467 100 

 
นอกจำกนี้ได้มีกำรนิเทศ ติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ                

โดยศึกษำนิเทศก์ และกำรส ำรวจกำรทดสอบ CEFR ของครูภำษำอังกฤษทุกโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้               
ครูภำษำอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรทดสอบ CEFR เข้ำรับกำรทดสอบอีกด้วย 
เชิงคุณภาพ  
 1. ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษของนักเรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งมี
ระดับคุณภำพ ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรศึกษำของทุกโรงเรียน 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนของครูภำษำอังกฤษ ในสังกัด               
ทุกโรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูภำษำอังกฤษต่อไป  
 3.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูภำษำอังกฤษ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย และแนวทำงกำรใช้
แบบทดสอบ/แบบวัดมำตรฐำนที่สำมำรถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้ำงอิง CEFR ตลอดจนสำมำรถน ำไปสู่กำร
ด ำเนินกำรตำมบริบทของโรงเรียนต่อไปได ้

 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพป.กทม. 
- ขำดแคลนงบประมำณส ำหรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ 

 - ขำดแคลนสื่อ นวัตกรรมกำรสอนภำษำอังกฤษที่ทันสมัย  
 - ครูบรรจุใหม่ ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำ 

 สพม.เขต 1  
1. จ ำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนมีมำกเกินไป 
2. จ ำนวนครูผู้สอนภำษำอังกฤษมีไม่เพียงพอ 

    3. ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวรในโรงเรียนที่ไม่ได้รับกำรอบรมวิทยำกำรค ำนวณจำกหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน 31 โรงเรียน ปัจจุบันเหลือ 25 โรงเรียน (ข้อมูล 30 มิ.ย. 2563)  

    4. โรงเรียนแกนน ำวิทยำกำรค ำนวณ คือ โรงเรียนศึกษำนำรียังไม่ได้รับงบประมำณในกำร
ขับเคลื่อน 
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 สพม.เขต 2 
- ขำดงบประมำณในกำรให้ครูภำษำอังกฤษสอบ CEFR  
- มีครูภำษำอังกฤษบำงส่วนที่ยังไม่เคยสอบ CEFR มำก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ และครูที่ย้ำย

มำจำกโรงเรียนอ่ืน ซึ่งอยู่ต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
- แต่ละโรงเรียน ในสังกัด สพม.2 มีบริบทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่แตกต่ำงกัน 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 

สพป.กทม. 
 - สนับสนุนสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 - พัฒนำครูบรรจุใหม่ให้มีควำมพร้อม 
 สพม.เขต 1  

สพฐ. ควรสนับสนุนให้ สพม. 1 จัดอบรมครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณในโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับกำร
อบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก หรือสนับสนุนงบประมำณในกำรขับเคลื่อนผ่ำนโรงเรียนต้นแบบโดยตรง 

 สพม.เขต 2 
- กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูภำษำอังกฤษทุกคนในสังกัด สพม.2 เข้ำรับกำรทดสอบ CEFR ครบ 100% 
- กำรพัฒนำให้ครูภำษำอังกฤษมีระดับที่สูงขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงน้อย 1 ระดับ  
- กำรประสำนควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) ของครู  

 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 1   
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ 
สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 

70 หมู่ 2 พุทธมณฑลสำย 3 
ซอย 17 แขวงทวีวัฒนำ     
เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 
10170 

ครูแกนน ำวิทยำกำรค ำนวณ (สสวท.) 

โรงเรียนวัดอินทำรำม 258 ถนนเทอดไท  
แขวงบำงยี่เรือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร 10600 

ครูแกนน ำวิทยำกำรค ำนวณ (สสวท.) 

สพม.เขต 2   
โรงเรียนสตรีวิทยำ ๒  
ในพระรำชูปถัมภส์มเด็จพระศรี
นครินทรำบรมรำชชนน ี 

เลขท่ี 29 ซอยสุคนธสวสัดิ์ 3    
ถนนสุคนธสวสัดิ์ แขวงลำดพร้ำว   
เขตลำดพร้ำว  กรุงเทพมหำนคร 
10230 

 เพิ่มกำรเรียนกับครเูจ้ำของภำษำจำก 1คำบ
เป็น 2คำบ/สัปดำห์ จัดค่ำยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ มรีำยวิชำปฏบิัติกำรทำงภำษำ 
โครงงำน reading log  กำรสอบวัดมำตรฐำน
ตำมกรอบ CEFR  ซึ่งได้จัดสอบกบันร.ม.4, 5 
และ 6 ทุกคน จัดกิจกรรมทำงกำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยและสอนให้ นร.ใช้ควำมคิดขั้น
วิเครำะห์ โดยเรียนจำกสื่อทำงเทคโนโลย ี
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร 

เลขที ่499 ถนนพัฒนำกำร  
แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

1. จัดให้ครูชำวต่ำงชำติสอนทุกระดับชั้น 2. จัด
ค่ำยภำษำอังกฤษในและตำ่งประเทศ 
3. จัดกิจกรรม Open house      
4. ร่วมแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ     
5. ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียน Intensive 
ห้องเรียน English program 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร สุวรรณภูม ิ

เลขท่ี 199 ซอยรม่เกล้ำ 17 แขวง
คลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง 
กรุงเทพมหำนคร 10520 

- จัดห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ จัดให้มีครู
ชำวต่ำงชำติสอนกำรสื่อสำร กำรจดักำรเรียน
กำรสอนโดยเจำ้ของภำษำ (Native Speaker) 
ทั้ง regular program, gifted program, EP 
program  
- กำรแข่งขันทักษะ ภำยในโครงกำรห้องเรียน
พิเศษ English Program เช่น Multi skill, 
impromptu speech,  
 Spelling bee, storytelling, singing 
contest  
- กิจกรรม Christmas  เช่น กำรแข่งตอบ
ปัญหำภำษำอังกฤษ กำรจดั academic 
exhibition 
- โครงกำร Genius Club จัดเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพควำมสำมำรถของนักเรียนเพื่อเข้ำ
แข่งขันภำยในโรงเรยีน ต่ำงโรงเรียนและ
ต่ำงประเทศ 
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3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 18  ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM  

Education)  
ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่  19  ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผู้ เรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม 

จำกกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM  Education) 

ตารางที่ 19  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 
รร. 

37 100 3 8.11 

ระดับปฐมวัย 35 
รร. 

28 80 6 17.14 

สพม.เขต 1  67 36 53.73 24 35.82 
สพม.เขต 2 52 52 100 52 100.00 
สช. ไม่มีการรายงานข้อมูล 
สอศ.      
สอศ. 
(เอกชน) 

48 29 60.42 30 62.50 

รวม 167 117 70.06 106 63.47 

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 
ผ่ำนระบบทำงไกลให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยจำกโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  10 โรงเรียนต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 2,745 โรงเรียน โดยขอควำมอนุเครำะห์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต เป็นศูนย์ปลำยทำงในกำรอบรมด้วยระบบทำงไกล 
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ผ่ำนสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ 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 
- 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  กิจกรรมแผนกำรจั ดกำร เ รี ยนรู้  STEM ศึกษำจำก 

กำรเข้ำร่วมกำรอบรมของ สสวท. 
 
 สพม.เขต 1  
       1. โรงเรียนศึกษำนำรีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำของ สพม. 1
อบรมทำงไกลครูระดับ ม.ปลำย ใช้งบประมำณปี 2562 จ ำนวน 53,700 บำท  
       2. โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัยซึ่งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษำภำคกลำงได้ด ำเนินงำนจัดประกวดโครงงำน 

 สพม.เขต 2 
เชิงปริมำณ 

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

จ ำแนกเป็น 
1.1 สถำนศึกษำไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ สะเต็มศึกษำ แต่มีกำรจัด 

กำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 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 
เชิงคุณภำพ 
         1. ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำของ สพม.2 ส่วนใหญ่ครูจะเข้ำร่วมอบรมที่จัดโดย สสวท. โดยเป็นกำรน ำกิจกรรมจำกกำร
อบรมของ สสวท. ไปใช้เลยหรือมีกำรปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมเล็กน้อยเพื่อให้เหมำะกับบริบท 
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โดยมีครูส่วนหนึ่งที่มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำขึ้นเอง ตำมบริบทของวิชำที่สอน  เนื้อหำที่สอน 
ครูผู้สอนและโรงเรียน ส่วนครูไม่ได้น ำควำมรู้จำกกำรอบรมสะเต็มศึกษำไปใช้ในกำรสอนเลย ครูได้สะท้อนว่ำ 
เนื้อหำที่สอนไม่ตรงกับกิจกรรมที่ได้จำกกำรอบรมในกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำมีเวลำไม่เพียงพอ  และครู
บำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ นอกจำกนี้ครู
ได้มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมสะเต็มศึกษำไปขยำยผลให้บุคลำกรในโรงเรียน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรขยำย
ผลผ่ำนกระบวนกำร PLC ภำยในกลุ่ม 
         2. ผลจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียน
ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำโดยบูรณำกำรในกำรสอนกลุ่มสำระหลักตำมปกติ (วิทย์/คณิต/
เทคโนโลยี) คิดเป็น ร้อยละ 60  มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม                         
คิดเป็นร้อยละ 25 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำในคำบชั่วโมงลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  คิดเป็น              
ร้อยละ 10 และมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำตำมกลุ่มที่สนใจในลักษณะของโครงงำนหรือ  IS                 
ร้อยละ 5 นอกจำกนี้มีกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำในลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน 
(Project Based Learning) คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์                            
มีกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำในลักษณะกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) 
คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เช่นเดียวกัน นอกจำกนี้มีโรงเรียน               
ร้อยละ 62 ที่มีกำรผนวกแนวคิดกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ำกับกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
         3. ผลจำกกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหลังจำกเข้ำรับกำรอบรมขยำยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของสถำนศึกษำ นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ  มีควำม
ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์   เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศำสตร์ มำใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสิ่งต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันมำกยิ่งข้ึน นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำง
มีควำมสุข และได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้น  ได้รับกำรส่งเสริมทักษะ               
ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียน กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำมี
ครูส่วนหนึ่งที่มีกำรใช้กระบวนกำร PLC ในกำรพัฒนำบทเรียนสะเต็มศึกษำร่วมกัน และมีกำรจัดท ำวิจัย                
ในชั้นเรียนเพื่อศึกษำผลที่เกิดข้ึนจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำด้วย  
 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพป.กทม. 
- ขำดอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ 
- ครูมีภำระงำนสอนปกติ (จัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรสะเต็มใช้เวลำมำก) 

 สพม.เขต 1  
       1. สพม. 1 ไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดอบรมครู เพรำะ สสวท. มอบให้ศึกษำนิเทศก์
ของ สพป.กทม. เป็นผู้ด ำเนินงำน โดยจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนศึกษำนำรีโดยตรง 

       2. โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัยขำดงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์สะเต็มศึกษำ 
 สพม.เขต 2 

- แต่ละหน่วยงำนที่จัดอบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษำมีกรอบแนวคิดหรือรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่ต่ำงกัน
ท ำให้ครูสับสน และมีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน 
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  - จ ำนวนโควต้ำครูที่ให้เข้ำรับกำรอบรมสะเต็มศึกษำของ  สสวท. ค่อนข้ำงจ ำกัด ท ำให้ครูได้เข้ำรับ  
กำรอบรมได้ไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนและไม่ครอบคลุมทั้งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี   
 - งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำของแต่ละโรงเรียนที่มีบริบทในกำรใช้งบประมำณที่
แตกต่ำงกันไป ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนและกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำในแต่ละโรงเรียน 
 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 สพม.เขต 1  
    สสวท. ควรจัดสรรงบประมำณให้ศึกษำนิเทศก์ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูหลังกำรอบรม
ทำงไกล โดยร่วมมือกับ สพฐ. ในกำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรสะเต็มศึกษำของศูนย์สะเต็มศึกษำภำคกลำง  
 สพม.เขต 2 

- กำรก ำหนดกรอบแนวคิดจัดอบรมเก่ียวกับสะเต็มศึกษำที่ชัดเจนและเป็นไปแนวทำงเดียวกัน 
- กำรจัดสรรงบประมำณที่มำกขึ้นในกำรจัดอบรมแต่ละศูนย์ให้เพียงพอต่อกำรจัดอบรมที่ครอบคลุม

ปริมำณโรงเรียนและปริมำณครูในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
  - กำรบูรณำกำรนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำด้วยกัน เช่น กำรเชื่อมโยงนโยบำยกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ เข้ำกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ 
IS ตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ และกำรจัดกำรศึกษำสู่ผลลัพธ์ 
Thailand 4.0 เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยต่ำงๆ และเป็นกำรบูรณำกำรลดภำระงำนของครู และ
นักเรียน   
 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 1   
โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย 132/11 ถนนพระรำมที่ 6 

แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษำภำคกลำง 

โรงเรียนศึกษำนำรี 176 ถนนประชำธิปก  
แขวงวัดกัลยำ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร 10600 

ศูนย์ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำหลักสูตร          
สะเต็มศึกษำ 

สพม.เขต 2   
1. โรงเรียนบดินทรเดชำ 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

40 ซอยรำมค ำแหง 43/1 
แขวงพลับพลำเขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

กิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ                
สู่โครงงำน 
(Project Based Learning) 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร ยำนนำเวศ 

146 ถนน สำธุประดิษฐ์                   
แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

กิจกรรมค่ำยบูรณำกำรคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ตำมแนว STEAM 
Education  
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

3. โรงเรียนมัธยม                              
วัดบึงทองหลำง 

195 ซอย ลำดพร้ำว 101                
แยก 44 แขวง คลองจั่น                          
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
10240 

กิจกรรมค่ำย พัฒนำทักษะปฏิบัติกำร               
สะเต็มศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

 
3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

3.5.1 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่ 23  ร้อยละของผู้เรียนระดับอำชีวศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบ

ภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพในระดับดีขึ้นไป 

ตารางท่ี 20  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับอำชีวศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบภำษำอังกฤษ 
                 เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพในระดับดีข้ึนไป 

สังกัด 
จ านวนผู้เรียนระดับ 

อาชีวศึกษาทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 

(คน) 
ร้อยละ 

สอศ.    

สอศ. 
เอกชน 

66,178 15,500 23.42 

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) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 24  ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 

ตารางท่ี 21  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 

สังกัด จ านวน 
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาท่ีสาม) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ที่จัดการเรียนรู้ 

จ านวน
สถานศึกษา 

(แห่ง) 

ร้อยละ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อ่ืน ๆ 
(ระบุ..........) 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

สพม.เขต 1  67 63 94.03 63 94.03 34 50.75 9 13.44 22 32.84 21 31.34 

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

สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
รวม 119 115 96.64 111 93.28 71 59.66 13 10.92 51 42.86 21 17.65 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

สพม.เขต 1 
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีทั้งครูไทย และครูชำวต่ำงชำติ ท ำให้นักเรียนได้เรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศจำกครูเจ้ำของภำษำ โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย จัดเป็นวิชำเลือกเสรี 

 2. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่หลำกหลำย โดยเน้นหลักสูตรที่ครอบคลุมทักษะ
กำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นวิชำเลือก 2 คำบต่อสัปดำห์ ในรำยวิชำ
ภำษำจีน ภำษำฝรั่งเศส ภำษำรัสเซียและภำษำสเปน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยแผนกำรเรียน 6 คำบต่อ
สัปดำห์ ในรำยวิชำ ในรำยวิชำภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำฝรั่งเศส และภำษำเยอรมัน โดยนักเรียนได้มีโอกำส
เรียนกับครูผู้สอนชำวไทยและวิทยำกรพิเศษเจ้ำของภำษำ วิชำเลือก 2 คำบต่อสัปดำห์ในรำยวิชำภำษำรัสเซีย
และภำษำสเปน  

3. สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพสู่มำตรฐำนสำกลโดย
มุ่งเน้นเพ่ือกำรสื่อสำร และกำรศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น และเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนในประชำคมอำเซียน 

4. มีสถำนศึกษำที่เปิดรำยวิชำภำษำจีนเป็นวิชำเพ่ิมเติมตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 1-3 ทุกห้องเรียน เปิดสอนวิชำภำษำญี ่ปุ ่นในแผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ -
ภำษำญี่ปุ่น จ ำนวน 8 คำบต่อสัปดำห์ ต่อระดับชั้น (ม.4 - ม.6) และเปิดสอนรำยวิชำภำษำฝรั่งเศสในแผนกำร
เรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำฝรั่งเศส จ ำนวน 8 คำบต่อสัปดำห์ ต่อระดับชั้น (ม.4 - ม.6) และเปิดสอนวิชำภำษำ
ฝรั่งเศส เพ่ือกำรโรงแรมและงำนบริกำรเป็นวิชำเพ่ิมเติมตำมศักยภำพ ส ำหรับนักเรียน มัธยมศึกษำปีที่ 4 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์ แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ -ภำษำอังกฤษ และแผนกำรเรียน
ภำษำอังกฤษ-ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 คำบต่อสัปดำห์ เปิดสอนรำยวิชำภำษำฝรั่งเศสเพ่ือวิทยำกำร 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ จ ำนวน 2 คำบต่อสัปดำห์ 

5. สถำนศึกษำได้รับกำรคัดเลือกเป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน และ
ภำษำญี่ปุ่น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในทุก ๆ ปี และได้รับจัดสรรงบประมำณ
จำก สพฐ. เพ่ือจัดกิจกรรมำต่ำง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ค่ำยพัฒนำทักษะ
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ภำษำญี่ปุ่นระดับศูนย์ฯ กำรจัดกำรแข่งขันละครสั่นภำษำญี่ปุ่นร่วมกับ Japan foundation และสมำคมครู
ภำษำญี่ปุ่น (JTAT) ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนครบถ้วน ตรงตำมหลักสูตร รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภำพนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 

7. มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรหลักสูตรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ีสำม) โดยเน้นให้ผู้เรียน
สำมำรถใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงคล่องแคล่ว มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนสำมำรถใช้
ภำษำได้ในสถำนกำรณ์จริง เช่น กิจกรรมวันภำษำต่ำงประเทศ (Language Day) โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ในแต่ละภำษำ ได้มีโอกำสในกำรน ำเสนอค ำศัพท์ ส ำนวน และวัฒนธรรมที่น่ำ สนใจเกี่ยวกับภำษำนั้นๆ 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันชำติฝรั่งเศส วันทำนำบำตะ 
วันชำติเกำหลี วันซีซี และวันตรุษจีน เพ่ือเป็นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ 

8. สถำนศึกษำได้รับรำงวัลในระดับเขต และระดับชำติมำกมำย อำทิ รำงวัลพระรำชทำนด้ำนภำษำ
ฝรั่งเศส รำงวัลศิลปหัตถกรรมระดับชำติ ภำษำฝรั่งเศส ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น และรำงวัลเพชรยอดมงกุฏ
ภำษำญี่ปุ่น ฯลฯ 

9. สถำนศึกษำมีโครงกำรส่งเสริมศักยภำพทำงภำษำของผู้เรียนผ่ำนกำรสอนเสริมทักษะทำงภำษำ
ในช่วงปิดภำคเรียน ของทุกปีกำรศึกษำ ท ำให้นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรสอบวัดระดับทำงภำษำได้อย่ำงยอดเยี่ยม 

สพม.เขต 2 
ร้อยละ 84.72 ของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศท่ีสำม

ระดับดีข้ันไป 
 

  2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพม.เขต 1 
      1. ขำดแคลนครูเจ้ำของภำษำ (ครูเจ้ำของภำษำหำยำกและขำดแคลนในบำงภำษำ) /ขำดแคลนครู
ประจ ำกำรวิชำเอกในภำษำนั้น ๆ ต้องจ้ำงครูอัตรำจ้ำงแทน หรือต้องเข้ำร่วมโครงกำรกับ สพฐ. เพ่ือขอครูอำสำ
ซึ่งต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

2. นักเรียนมีพ้ืนฐำนไม่เท่ำกัน 
3. ไม่มีงบสนับสนุนหรืองบประมำณสนับสนุนน้อย 
4. หลักสูตรไม่ชัดเจน 
5. หนังสือเรียนมีรำคำแพง และนักเรียนต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง (ไม่สำมำรถเบิกค่ำหนังสือใน

รำยกำรหนังสือเรียนฟรีได้) 
6. แผนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศท่ี 3 บำงภำษำ เช่น ภำษำฝรั่งเศส มีนักเรียนสนใจน้อย 
7. นักเรียนมีปัญหำด้ำนกำรออกเสียง และจดจ ำค ำศัพท์ไม่ได ้
8. รำยวิชำภำษำที่สำม ที่เป็นวิชำเลือกเสรี ไม่ได้เป็นวิชำหลัก ท ำให้นักเรียนขำดควำมต่อเนื่องใน

กำรเรียนภำษำท่ีสำม ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ไม่ดีเท่ำท่ีควร 
9. สื่อกำรสอนไม่เพียงพอ 
10. นักเรียนไม่สนใจภำษำท่ีสำม บำงคนไม่มีแรงบันดำลใจในกำรเรียน 
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สพม.เขต 2 
โรงเรียนที่เป็นศูนย์ภำษำต่ำงประเทศที่สำมบำงโรงเรียนไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนมำที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อีกทั้งไม่มีงบประมำณในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับ
ภำษำต่ำงประเทศท่ีสำมโดยตรง จึงท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำศูนย์ภำษำต่ำงประเทศที่สำมได้อย่ำงเต็มที ่
 
 3. ข้อเสนอแนะ 

สพม.เขต 1 
1. ควรส ำรวจและวำงแผนอัตรำก ำลังครูสอนภำษำที่สำม ว่ำมีอัตรำก ำลังเพียงพอหรือไม่

เนื่องจำกมีกำรเกษียณอำยุรำชกำรของครูที่สอนภำษำท่ีสำม และควรเพิ่มอัตรำก ำลังในกรณีครูขำดแคลน 
2. ควรประชำสัมพันธ์โรงเรียนที่สอนภำษำที่สำม 
3. ควรจัดอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนให้กับครูและนักเรียน 
4. ควรจัดงบประมำณสนับสนุนเพื่อใช้ในกำรจ้ำงวิทยำกรเจ้ำของภำษำ และทรัพยำกร 
5. ควรจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีเวทีในกำรแสดงควำมำสำมำรถในด้ำนภำษำ

และวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
6. ควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำที่สำม จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
7. ควรมีกำรสนับสนุนให้มีเจ้ำของภำษำประจ ำอยู่ที่โรงเรียนเพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ฝึก

ทักษะทำงภำษำอย่ำงเต็มที ่
8. ครูอำสำที่มำสอนจะมำสอนเป็นรำยปีกำรศึกษำ ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรเรียนรู้งำนและ

ระบบกำรศึกษำ ท ำให้ต้องสอนงำนใหม่ทุกปี 
9. ควรจัดให้มีโครงกำรฝึกอบรมกำรสอนภำษำต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

รูปแบบต่ำงๆ 
10. ควรมีกำรวำงกรอบหลักสูตรและกรอบข้อสอบวัดควำมถนัดทำงวิชำชีพ (PAT7) เพ่ือให้

สะดวกต่อครูผู้สอน 
11. ควรจัดให้มีหนังสือเรียน แบบเรียนพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับพ้ืนฐำนของนักเรียน 
12. ควรให้มีกำรบรรจุข้ำรำชกำรครูในวิชำภำษำท่ีสำม  
13. ควรมีกำรพิจำรณำคัดเลือกด ำเนินกำรยื่นขอรับรองหนังสือเรียนภำษำจีน ภำษำเกำหลี 

ภำษำญี่ปุ่นจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
14. ควรสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นักเรียนได้มีโอกำสไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศของภำษำที่สำมให้

มำกขึ้น (ทุนฟรีจำกรัฐบำล)  

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 1   

โรงเรียน 
สวนกุหลำบวิทยำลัย 

88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพำ
ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
102010 

1. ค่ำยสำนสัมพันธ์จีนสิกข์ 
2. ค่ำยพัฒนำทักษะทำงภำษำและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส 

โรงเรียนสตรีวิทยำ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

1. กิจกรรม International Culture 
Day: กำรจัดแสดงนิทรรศกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับภำษำและวัฒนธรรม/กำรแสดง
และเทศกำรอำหำรนำนำชำติ 
2. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร และกิจกรรม
ภำษำและวัฒนธรรม เช่น กำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ค่ำยภำษำและวัฒนธรรม  
3. กิจกรรมกำรทดสอบวัดระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำ 

โรงเรียน 
สำมเสนวิทยำลัย 

132/11 ถนนพระรำมที่ 6  
แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

1.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำและ
วัฒนธรรมในต่ำงแดน 
2. โครงกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศกับ
เจ้ำของภำษำ 
3. โครงกำรทดสอบวัดระดับ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 
4. โครงกำรเรียนรู้วัฒนธรรม (ภำษำที่
สำม) 

สพม.เขต 2   
เทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ เลขที่ 2 ไอซีดี ซอย3  

แขวง คลองสำมประเวศ  
เขตลำดกระบัง 
กรุงเทพมหำนคร 10520 

โครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภำษำญี่ปุ่น 

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

โครงกำรค่ำยพัฒนำภำษำฝรั่งเศส 
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4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมิน  
4.1 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

    ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่  27  ร้อยละของสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพ่ือกำรเรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ 

ตารางที่ 22  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้  
                  หรือเป็นเครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ 

หน่วยงาน 

สถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 
หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับ
การอบรมน าร่องการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครู 
ผ่านการอบรมฯ และน าการใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้  
ไปใช้ในสถานศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป. 37 37 100.00 
สพม.เขต 1 67 67 100.00 
สพม.เขต 2 52 52 100.00 
สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 

รวม 156 156 100.00 
 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 28  ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพื่อการสร้างอาชีพ 

ตารางท่ี 23  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรสร้ำงอำชีพ 

หน่วยงาน สถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับ
การอบรมน าร่องการใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูผ่าน 
การอบรมฯ และน าการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

ไปใช้ในสถานศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

สอศ.    

สอศ.
เอกชน 

28 28 100.00 

กศน. 50  50  100.00 
รวม 78 78 100.00 
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1. ผลการด าเนินการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

สพม.เขต 2 

 ในปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  2 ได้ด ำเนินโครงกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (DLIT) ที่เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและบริบทโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลสำรสนเทศจำกเอกสำรและข้อค้นพบจำกกำรนิเทศสถำนศึกษำในสังกัด 
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินกำร ร่วมกับศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และครู
แกนน ำ DLIT โดยมีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำรจ ำนวน 4 กิจกรรม และกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19  
โดยปรำกฏผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

** Digital Platform : การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ Digital Platform ที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้เรียน และบริบทโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ 
ครูผู้สอนสามารถเลือก ใช้ Digital Platform ตามความถนัดของตนเองไปบูรณาการในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา และบริบทของนักเรียน อาทิเช่น Google 
for Education YouTube Facebook-Fan Page DLIT(5Module)  Kahoot Padlet เป็นต้น โดย
สามารถให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้สังเคราะห์ได้ทั้งในและนอกช้ันเรียน (สพม.2) 

 - กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำเอกสำรแนวทำง 
ผลการด าเนินการ    

1) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรน ำเอกสำรแนวทำงกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนรู้ Digital Platform บูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ไปประยุกต์
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำม ปีกำรศึกษำ 2561-2562 ทุกคน มีเอกสำรคู่มือกำร
นิเทศแนวทำงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ Digital Platform บูรณำกำรกับกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ใช้ประกอบในกำรนิเทศ ติดตำม เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 100 

- กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ผลการด าเนินการ    

- ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Digital Platform ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และขยำยผลด้วย PLC คิดเป็นร้อยละ 100 
 - กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินโดยใช้กระบวนกำร PLC 
ผลการด าเนินการ    

1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ทั้งทำงตรง และช่องทำงออนไลน์  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรม
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กำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำด
ของไวรัส COVD-19 ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของทุกโรงเรียนในสังกัด มีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform ในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบและพัฒนำสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีตำมสำระวิชำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) คิดเป็นร้อยละ 100 และบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19 

3) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
Digital Platform ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุกรำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่
ระบำดของไวรัส COVD-19 ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

4) ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลงำนของนักเรียนที่เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform โดยกำรน ำควำมรู้ที่ได้ประยุกต์สร้ำงผลงำน ชิ้นงำน ประเภทสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงอำชีพในอนำคต และบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19 คิดเป็นร้อยละ 100  
 - กิจกรรมที่ 4 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในสังกัด เข้ำร่วมกำรอบรม DEEP PLATFROM 
ผลการด าเนินการ    

1) ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนในสังกัด เข้ำร่วมกำรอบรม DEEP 
PLATFROM ทั้งทำงตรง และช่องทำงออนไลน์ ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform เพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทุก
รำยวิชำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) และบูรณำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนกำรณ์ภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVD-19 ที่เหมำะสมกับบริบทสถำนศึกษำ และควำม
ต้องกำรของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

กศน. 
- จัดท ำสื่อออนไลน์ เพ่ือน ำเสนอกำรขำยส่งเสริมอำชีพให้กับชุมชนในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
- จัดกำรฝึกอบรม หลักสูตร ร้ำนค้ำ Online ให้กับผู้สูงอำยุ 
- กำรใช้สมำร์ทโฟนในกำรโปรโมทสินค้ำ น ำระบบกำรค้ำออนไลน์ไปใช้สำมำรถใช้สมำร์ทโฟนในกำร

โปรโมทสินค้ำ  
 

  2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพม.เขต 2 
- สภำพบริบทของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน นั้น มีกำรด ำเนินกำร DLIT ทุกโรงเรียน แต่ผู้

ที่ด ำเนินกำรส่วนใหญ่เป็นเพียงครูผู้สอนในสำระเทคโนโลยี และครูผู้สอนในทุกรำยวิชำยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่ในระดับที่มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ และยังไม่เข้ำใจในกำรน ำ DLIT 
ไปใช้บูรณกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง  

- งบประมำณในกำรด ำเนินส่งเสริม ทั้งด้ำนพัฒนำครู และพัฒนำวัสดุอุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย ยังไม่
เพียงพอให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่เกิดปัญหำในขณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
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กศน. 
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีไม่เท่ำกัน 
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมบำงส่วนยังไม่มีพ้ืนฐำนกำรใช้สื่อออนไลน์ 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 

สพม.เขต 2 
 - กำรสนับสนุน และส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่องทั้งในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนงบประมำณ 
ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูผู้สอน และกำรจัดหำรวัสดุอุปกรณ์ และระบบเครือข่ำย ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคร ู
 - ควรมีกำรสนับสนุน สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ Digital Platform ต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องกันระหว่ำงเขตพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร 

กศน. 
   - อยำกให้มีกำรจัดอบรมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้หรือสร้ำงอำชีพ 
   - ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือทบทวนควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ  
 

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพม.เขต 2   

1. เตรียมอุดมศึกษำน้อม
เกล้ำ  

78 ถนนรำมค ำแหง แขวง 
รำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง 
กรุงเทพมหำนคร 10240 

- โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
ผ่ำน Google Suite  
- โครงพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ผ่ำน Google Suite 
 

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

- โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ICT AI 
Coding  
- โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ICT ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร 

499 ถนนพัฒนำกำร 58 แขวง 
พัฒนำกำร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 10250 

- กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้ DLIT 
- โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
ผ่ำน MS TEAM  
- โครงพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ผ่ำน MS TEAM 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

กศน.  
 

กศน.เขตรำษฎร์บูรณะ  ส ำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ 
เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
10140  

โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
หลักสูตรกำรค้ำออนไลน์ 

กศน.เขตบำงคอแหลม เลขที่2010 วัดวรจรรยำวำส 
แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และกำรค้ำออนไลน์ 

กศน.เขตจอมทอง  ส ำนักงำน เขตจอมทอง เลขที่
38 แขวงบำงมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150  

หลักสูตรกำรค้ำออนไลน์โดยเน้นกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 
4.2 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 30  จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

ตารางท่ี 24  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 

สศศ. 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 ำเนินงำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิ เทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล  

กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
  1.3 กำรตรวจสอบด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562  
  1.4 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันของ

โรงเรียนประถมศึกษำ  
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  1.5 แจ้งก ำหนดกำรและขอควำมอนุเครำะห์ในกำรสนับสนุนกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมของส ำนักงำน 
ป.ป.ท. คณะที่ 11 จ ำนวน 5 โรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน – 13 ธันวำคม 2562 

  1.6 รำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยมโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนของชุดตรวจ ส ำนักจเร กอ.รมน. 
ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

  1.7 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 

  1.8 กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
แจ้งทุกโรงเรียนดำวน์โหลดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันเพ่ือใช้เป็นคู่มือจำก

เว็บไซต์ http://www.studentact.net/ 
 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 
 สพป.กทม. 

  2.1 ขำดควำมต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบท ำให้ผู้ที่มำรับช่วงต่องำนไม่เข้ำใจลักษณะกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ 
  2.2 ขำดแคลนครูที่ตรงสำขำโภชนำกำรมำดูแลรับผิดชอบ 
  2.3 ครูบำงคนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงินและพัสดุ ท ำให้มีปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ถูกต้อง

ตรงตำมระเบียบ 
  2.4 รำคำวัตถุดิบมีกำรปรับรำคำขึ้นลงไม่คงที่ ท ำให้กำรค ำนวณต้นทุนรำยจ่ำยมีกำรเปลี่ยนแปลง

ตำมสถำนกำรณ ์
  2.5 กำรได้รับจัดสรรงบประมำณในภำคเรียนที่ 2 ที่ล่ำช้ำ ท ำให้โรงเรียนต้องหำเงินส ำรองมำ

ทดแทนก่อนในระหว่ำงรอกำรจัดสรร 
  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 
 

 

 

http://www.studentact.net/
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 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 

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 ที่ให้
โรงเรียนสำมำรถเลือกเมนูจัดส ำรับอำหำร
ในแต่ละสัปดำห์ได้อย่ำงเหมำะสม, 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
และได้รับทุนก่อสร้ำงอำคำรโรงอำหำร
จำกมูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งส่งมอบไป
เรียบร้อยแล้ว  

โรงเรียนรำชวินิตประถมบำงแค 220 ซอยเพชรเกษม 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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4.3 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 31  จ านวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย   
ตารางท่ี 25  แสดงจ ำนวนเด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย   

หน่วยงาน จ านวนเด็กพิการตามประเภทของคนพิการทางการศึกษา 

บกพร่อง
ทางการ
มองเห็น 

(1) 

บกพร่อง
ทางการ
ได้ยิน 
(2) 

บก 
พร่อง
ทางสต ิ
ปัญญา 

(3) 

บกพร่อง
ทางร่างกาย

หรือการ
เคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ 

(4) 

บกพร่อง
ทางการ
เรียนรู้ 
(5) 

บกพร่อง
ทางการ
พูดและ
ภาษา 
(6) 

บกพร่อง
ทาง

พฤติกรรม
หรือ

อารมณ์ 
(7) 

ออทิส 
ติก 
(8) 

พิการ
ซ้อน 
(9) 

สศศ. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 

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 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 32  ร้อยละของสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 33  ร้อยละของสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 34  ร้อยละของสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตารางท่ี 26  แสดงจ ำนวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
                 ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน 

สังกัด 
(1) 

จ านวน
โรงเรียน
คุณภาพ
ประจ า
ต าบล
ทั้งหมด     

ปีการศึกษา 
2562 
(2) 

จ านวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่ีมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม
ของเอกชน บ้าน 
วัด รัฐ โรงเรียน 

สถานศึกษา       
มีการพัฒนา   

ครบทั้ง 3 ด้าน 
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ภาษา ICT 

จ านวน 
(3) 

ร้อยละ 
(4) 

จ านวน 
(5) 

ร้อยละ 
(6) 

จ านวน 
(7) 

ร้อยละ 
(8) 

จ านวน 
(9) 

ร้อยละ 
(10) 

จ านวน 
(11) 

ร้อยละ 
(12) 

จ านวน 
(13) 

ร้อยละ 
(14) 

จ านวน 
(15) 

ร้อยละ 
(16) 

จ านวน 
(17) 

ร้อยละ 
(18) 

สพป. 31 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 31 100 

สพม.เขต 1 22 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

สพม.เขต 2 25 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 

รวม 78 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 100 
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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 ำเนินงำนของโรงเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น และด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ โดยใช้วงจรคุณภำพเป็นระบบขับเคลื่อน 
            - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ได้มีกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
            - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ได้มีกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
            - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ได้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน 
ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านวิทยาการค านวณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครู

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และครูคอมพิวเตอร์ และจัดสรร
แผงวงจร kid board ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อน ำไปพัฒนำควำมรู้ให้นักเรียน 

สพม.เขต 1 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลของ สพม.1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2563 ได้ด ำเนินงำน ดังนี้ 

การพัฒนา เป้าหมาย การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล

ในสังกัด สพม.1 มีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนตำมควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ 

 

ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของโรงเรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และจัดท ำ
แผนพัฒนำเพ่ือขอรับงบประมำณสนับสนุน
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล
ในสังกัด สพม.1 มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
ส ำมำ รถ พัฒนำผู้ เ รี ยน ได้ 
อย่ำงเต็มศักยภำพ 

1. ส ำรวจอัตรำก ำลังครูของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  

2. จัดประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

3. จัดท ำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลภำยใต้
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การพัฒนา เป้าหมาย การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID–19) 

3 .  นิ เ ทศ  ติ ดตำม  กำรจั ดท ำหลั กสู ต ร
สถำนศึกษำของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ให้สอดคล้อง
กับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ภำยใต้บริบทของ
โรงเรียน 

ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย
และกำรมีส่วนร่วม 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล
ในสังกัด สพม.1 มีกำรสร้ำง
เ ค รื อ ข่ ำ ย ต ล อ ด จ น ก ำ ร 
มีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
ขับเคลื่อนและพัฒนำโรงเรียน 

1. สนับสนุนให้โรงเรียนสร้ำงเครือข่ำยกับ
สถำบันกำรศึกษำอ่ืน เช่น สถำบันอำชีวศึกษำ 
สถำบั น อุดมศึ กษำ  เ พ่ื อ ร่ ว มกั น พัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำร เรี ยนกำรสอนของ
โรงเรียน 

2. สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสภำพ
ของปัญหำและควำมต้องกำรแรงงำนของ
ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนด ำเนินกำรร่วมกับ
เครือข่ำยต่ำง ๆ  ภำยในชุมชน 

 
 สพม.เขต 2 

  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกำร
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ได้อนุมัติให้ศูนย์ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  โอนจัดสรรงบประมำณ พ.ศ.  2563  เพ่ือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรคุณภำพประจ ำต ำบลให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และจุดเน้นของ
โครงกำรสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้  พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับนักเรียนในโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและโรงเรียนโดยมีรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม ทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้  

 1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)  
 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนนิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรศึกษำ 
 3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน  1  นวัตกรรม) 
 4. ค่ำใช้จ่ำยในงำนวิจัยโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
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 5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( ITA  online) 
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล   

 

ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงจัดโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีกิจกรรม
ทั้งหมด 5 กิจกรรม ตำมควำมข้ำงต้น พร้อมทั้งจัดท ำหนังสือแจ้งโรงเรียนเพ่ือกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเร่งด่วน
ก่อนในข้อที่ 1 คือ กำรจัดท ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์ Covid - 19 และกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และแจ้งงบประมำณที่ได้โรงเรียนละ  1,000 บำท  และขอจัด
กิจกรรมที่ 2  กำรด ำเนินงำนนิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรศึกษำ เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำค
เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
          กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ซึ่งทำงโรงเรียนได้
ด ำเนินกำรไปแล้วนั้น ให้ทำงโรงเรียนสรุปกำรจัดท ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์         
Covid ๑๙ และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ส่งเล่มรำยงำนจ ำนวน 1 เล่ม ใน
รูปแบบ File word และ File Pdf มำท่ีกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ ทำงอีเมล Srt_prakan@mhotmail.com ภำยใน
วันที่ 20 สิงหำคม 2563 โดยทั้งนี้มีงบจัดสรรสนับสนุนกิจกรรมที่ 1 เป็นค่ำวัสดุ และค่ำใช้สอยให้แก่ทุก
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทั้ง 25 แห่ง แห่งละ  1,000 บำท  (หนึ่งพันบำทถ้วน)  
            ผลการด าเนินงาน  พบว่ำทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.๒  ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล มีกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ สรุปกำรจัดท ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์  
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019  Covid ๑๙ และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบลอยู่ในระดับคุณภำพดีขึ้นไป 

  กิจกรรมที่ 2  กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนปีกำรศึกษำ 2563 ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid ๑๙)  ซึ่งทำงโรงเรียนได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้น ศึกษำนิเทศก์มีกำรนิเทศติดตำม
และสรุปประเด็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 1) อำคำรสถำนที่ 2) สื่อและอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 4) ผู้ปกครอง และสรุปกำรด ำเนินงำนของทำงโรงเรียนด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน , ด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำของสถำนศึกษำในด้ำนผู้เรียน กระบวนกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสถำนศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน  พบว่ำทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล มีควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  รวมทั้งมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid ๑๙)   

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ซึ่งทำงโรงเรียนได้
ด ำเนินกำรไปแล้วนั้น โดยทำงโรงเรียนได้ด ำเนินงำนและสรุปรำยงำน ตำมประเด็นดังนี้  1) กลไกกำรท ำงำน  
2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  3) ด้ำนสภำพแวดล้อมในโรงเรียน 4) ด้ำนกำรเชื่อมโยงกับบ้ำนและชุมชน  
โดยส่งรำยงำนจ ำนวน 1 เล่ม พร้อมทั้งส่งรำยงำนในรูปแบบ File word และ File Pdf  มำยังกลุ่มนิเทศ      
ติดตำมฯ ภำยในวันที่ 13 สิงหำคม 2563 ทำงอีเมล  Srt_prakan@hotmail.com โดยทั้งนี้มีงบจัดสรร
สนับสนุนกิจกรรมที่ 3 เป็นค่ำวัสดุ  และค่ำใช้สอยให้แก่ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบลทั้ง 25 แห่ง  แห่งละ 800 บำท (แปดร้อยบำทถ้วน)  

ผลการด าเนินงาน  พบว่ำทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ตำมประเด็นดังนี้          

mailto:Srt_prakan@mhotmail.com
mailto:Srt_prakan@hotmail.com
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1) กลไกกำรท ำงำน  2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  3) ด้ำนสภำพแวดล้อมในโรงเรียน 4) ด้ำนกำรเชื่อมโยง
กับบ้ำนและชุมชน  ครบถ้วน อยู่ในระดับคุณภำพดีมำก 

กิจกรรมที่ 4 ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04008.1/ว111  
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยกิจรรมที่ 4 เรื่องกำรท ำวิจัย
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เกี่ยวกับกำรพัฒนำ ส่งเสริมจัดท ำนวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไข้หวัดโคโรนำ 2019 (COVIC ๑๙)  กลุ่ม
นิเทศฯ จึงได้จัดประชุมเพ่ือจัดท ำงำนวิจัยโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในวันที่ 3 และ 23  กรกฎำคม 
พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 – 16.30น. ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน  โดย ผู้เข้ำประชุมมีทั้งศึกษำนิเทศก์ คุณครู 
และผู้บริหำรโรงเรียนของ สพม.2 โดยมีท่ำนผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2                   
ดร.สุชำติ กลัดสุข เป็นประธำนกำรประชุม นอกจำกมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ แล้วยังมีกำรเสวนำกลุ่ม 
(FOCUS GROUP) จำกท่ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสังกัด สพม.2 ร่วมกับคณะครู  

ผลการด าเนินงาน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้งำนวิจัยที่มีคุณภำพเกี่ยวกับ
เรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid ๑๙)  จ ำนวน 
1 เล่ม โดยผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับ สพม.2 และ สพฐ. และโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรเกิด
กำรพัฒนำส่งเสริมจัดท ำนวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในช่วงกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

กิจกรรมที่ 5 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA  Online)  โรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล ศึกษำนิเทศก์ได้เข้ำไปนิเทศติดตำมฯ เรื่องกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน (ITA  Online)  โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกลับมำยังกลุ่มนิ เทศติดตำม โดยทั้งนี้มีงบ
จัดสรรสนับสนุน 
กิจกรรมที่ 5 เป็นค่ำจัดประชุม ให้แก่ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทั้ง ๒๕ แห่ง  
แห่งละ 1,700 บำท  (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน พบว่ำ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบลมีกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (ITA  Online) อยู่ในระดับคุณภำพดี
ขึ้นไป 
 
  2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพป.กทม. 
บำงกิจกรรม โครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้เนื่องจำกขำดงบประมำณ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

สพป.กทม. 
หน่วยงำนต้นสังกัด เร่งจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนตำมที่ได้เสนอขอไว้เพ่ือให้โรงเรียนได้พัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องได ้
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 สพม.เขต 1 
     1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรมีโครงกำรในภำพรวมแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตั้งแต่ต้นปีงบประมำณถึงกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่ต้องด ำเนินกำรของโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถวำงแผนกำร
ด ำเนินกำรร่วมกันได้ และจะช่วยให้กำรด ำเนินงำนเกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     2. ผู้รับผิดชอบช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (แอดมินของกลุ่มไลน์) ควร
ควบคุมกำรน ำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ  ของสมำชิกในกลุ่มไลน์อย่ำงเข้มงวด เนื่องจำกมีผู้ส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ เข้ำไปในระบบจ ำนวนมำก ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ไม่
สำมำรถเห็นข้อสั่งกำรจำกส่วนกลำงได้ ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบในโครงกำรอ่ืน ๆ  จะด ำเนินกำรลบข้อควำมที่ไม่
เกี่ยวข้องและแจ้งเข้ำไปในระบบทันที ทุกครั้งที่มีผู้ส่งข้อมูลอ่ืนเข้ำไปในระบบ (แม้จะเป็นกำรตอบรับทรำบ 
ก็ตำม เนื่องจำกสมำชิกในระบบมีจ ำนวนมำก) หำกสำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้จะท ำให้กำรรับข้อมูล
ข่ำวสำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วโดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งกำรตำมระบบ (ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำน่ำจะเป็นวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งกลุ่ม) 
 สพม.เขต 2 
  ควรจัดสรรงบด ำเนินกำรให้แก่โรงเรียน  

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

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   
โรงเรียนพระยำประเสริฐ 
สุนทรำศรัย(กระจ่ำงสิงห
เสนีย) 

70/8 ซอย ลำดพร้ำว 94 แขวง
วังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

- กิจกรรมลูกพระยำเรียนรู้ ฟ้ืนฟูพลังงำน 
- สถำนีโทรทัศน์พระยำทีวี 
- โครงงำนวิชำกำรและโครงงำนอำชีพ 
-  ค รู ส ร้ ำ ง น วั ต ก ร ร มแล ะ เ ผ ย แพร่
ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์อย่ำงต่อเนื่อง 

สพม.เขต 2   
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรุงเทพฯ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  ในช่วง

กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid 19)   

โรงเรียนบดินทรเดชำ  
(สิงห์ สิงหเสนี)๒ 

กรุงเทพฯ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  ในช่วง
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid 19)   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร 

กรุงเทพฯ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
ออนไลน์  ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
2019 (Covid 19)   
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5.2 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 35 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

ตารางท่ี 27  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน  
มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

กิจกรรม
เสรี 

ร้อยละ กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ กิจกรรม
เคลื่อน 
ไหวและ
จังหวะ 

ร้อยละ กิจกรรม
เสริม

ประสบ 
การณ์ 

ร้อยละ กิจกรรม
กลางแจ้ง 

ร้อยละ กิจกรรม
เกม

การศึกษา 

ร้อยละ 

สพป. 35 33 94.3 34 97.1 34 97.1 34 97.1 32 91.4 32 91.4 

สช. ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 

รวม 35 33 94.3 34 97.1 34 97.1 34 97.1 32 91.4 32 91.4 
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1. ผลการด าเนินการให้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และ
ชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 

สพป.กทม. 
ทั้ง 35 โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยในสังกัดมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

และองค์กร และชุมชนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) แต่ในกำรให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และองค์กร และชุมชนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อำจมีควำมแตกต่ำงกันแล้วแต่บริบทของสถำนศึกษำ  

2. ปัญหาและอุปสรรค 

สพป.กทม. 
ควำมพร้อมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแตกต่ำงกัน ปัญหำอุปสรรคจะแตกต่ำงขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน 

 3. ข้อเสนอแนะ 
สพป.กทม. 

   ควรให้โรงเรียนได้มีอิสระในกำรท ำงำน กำรคิดและแก้ปัญหำตำมบริบทเนื่องจำกควำมพร้อมด้ำน
ต่ำงๆ ขนำดโรงเรียน สถำนที่ งบประมำณที่ได้รับมีควำมแตกต่ำงกัน 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   

โรงเรียนพญำไท 306 ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่ง
พญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

กำรพัฒนำทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำร (Project 
Approach) https://drive.google.com/open?id 
=1iQsh7VcBMVP2yDOi3ZrAfuuJJHhqZSUp 

โรงเรียนบ้ำนหนอนบอน 
(นัยนำนนท์อนุสรณ์) 

141 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 10250 

กำรใช้ EARLY CHILDHOOD เพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับ
เด็กปฐมวัย 
https://drive.google.com/open?id 
=174QoM010klgl4jGz1gAu7cR-RUEMcVwe 

โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม ์ 259/444 ซอยปรีดีพนมยงค์ 
13 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระ
โขนงเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

โครงกำรผู้ปกครองช่วยสอน 
https://drive.google.com/open?id 
=1BUzZmOruy2VOBMVpPfbmBdSzYnq0NhXa 

 
 

ลงชื่อ   เบญจมำศ  อภิชำตประคัลภ์   ผู้รำยงำน  ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 
    (  นำงเบญจมำศ  อภิชำตประคัลภ์ )        (..................................................) 
ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   ต ำแหน่ง................................................... 
วัน/เดือน/ปี....................................................    (ศึกษำธิกำรจังหวัด/ผู้บริหำรหน่วยงำน) 
โทร.................................................................   วัน/เดือน/ปี.............................................. 
E-mail………………………………..………………….  
 

https://drive.google.com/open?id
https://drive.google.com/open?id
https://drive.google.com/open?id


ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล

Bangkok 
Provincial 

Education Office

ซอยศรีอยุธยำ 5 ถนนศรีอยุธยำ 
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
โทร 0 2354 3799
เว็ปไซต์ : www.bkkedu.in.th
https://m.facebook.com/bkk.edu.office/ 


