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แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการภาค/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานการศึกษา  
ในจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
 
1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

1.1.1) STEM/ STEAM /STREAM 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนครูผู้สอนวิทย์ฯ คณิตฯ 
คอมฯ  

จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของสสวท.  
STEM/STEAM/STREAM 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

ระดับ 
ม.ปลาย 
(คน) 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ปลาย 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 311 20 6 - - 116 37.30 15 75 6 100     

สพม.1  60 60     60 - 60 100     

สพม.2 - 924 1,216 - - - - 211 24 231 18.99     

สช. ไม่มรีายงานข้อมูล 

สอศ.    5 5       5 83.33 5 83.33 

สกอ. 110 98 106 0 0 57 51.82 45 45.92 57 53.77     
รวม 421 1,093 1,388 0 0 173 41.09 331 30.28 354 25.50     

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
สพป. 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก าหนดจัดให้มีการ
อบรมสะเต็มศึกษาแก่ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ทั้ง 4 หลักสูตร 
ก่อนการอบรมครูผู้สอนในโรงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 
ของทุกจังหวัด เป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา DLTV และ Internet ในช่องสัญญาณที่ สสวท.ก าหนด มีบุคลากรของ สสวท. เป็นวิทยากรให้

แบบ รต. 62 

 



การอบรม ณ ต้นทาง ตามก าหนดการอบรมครูพ่ีเลี้ยงระยะที่ 1 การอบรมครูพ่ีเลี้ยง ระหว่างวันที่  7 –21 
เมษายน 2562  ระยะที่ 2 อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 
– 26 พฤษภาคม 2562 และ สสวท.ได้จัดสรรงบประมาณ  ในระยะที่ 1 จัดสรรครั้งที่ 1 จ านวน 58 ,140 
บาท ครั้งที่ 2 จ านวน 12,350  บาท รวมทั้งสิ้น 70,490 บาท เป็นค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ครูพ่ี
เลี้ยงและคณะท างาน  การอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบทางไกลผ่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล   จ านวน 2 หลักสูตร ครูผู้เข้ารับการอบรม
เป็นครูผู้สอนจากหน่วยงาน สามสังกัดคือ 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
(สพป.กทม.) 2) ส านักงานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  3)สังกัด กศน.    4) สังกัด อปท. 

สพม.เขต 1 
โรงเรียนศึกษานารีได้รับมอบหมายจาก สสวท. ให้เป็นศูนย์อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เปิดการอบรมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สพม.เขต 2 
 จากการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM/STEAM/STREAM ของครู

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัด สพม .2 พบว่า จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ   
บูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท. ระดับ ม.ต้น จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และ ระดับ ม.ปลาย 
จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 19 แต่ยังมีครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกส่วนหนึ่งที่ได้
ผ่านการอบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น 
   - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   - มหาวิทยาลัยต่างๆ 
   - หน่วยพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
   - ส านักพิมพ์ต่างๆ  

นอกจากนี้ ยั งมี ครู ที่ ผ่ านการอบรมเกี่ ยวกั บสะเต็ มศึ กษาออนไลน์  ผ่ านเว็ บไซต์  
www.stemedthailand.org ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็บไซต์อ่ืนๆ อีกด้วย 
   จากการสัมภาษณ์ครูน าความรู้จากการอบรมสะเต็มศึกษาไปใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นการน า
กิจกรรมจากการอบรมของ  สสวท. ไปใช้เลยหรือมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเล็กน้อย 
เพ่ือให้เหมาะกับบริบท โดยมีครูส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาขึ้นเอง ตามบริบทของ
วิชาที่สอนเนื้อหาที่สอน ครูผู้สอนและโรงเรียน ส่วนครูไม่ได้น าความรู้จากการอบรมสะเต็มศึกษาไปใช้ในการ
สอนเลย ครูได้สะท้อนว่า เนื้อหาที่สอนไม่ตรงกับกิจกรรมที่ได้จากการอบรม  ในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษามี
เวลาไม่เพียงพอ และครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM  Education) ของ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.2 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา พบว่า                 
มีโรงเรียนร้อยละ 75 ที่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา  ศึกษาเอกสารคู่มือการการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา แต่ยังมีเพียง
โรงเรียนร้อยละ 10 ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน เพราะส่วนใหญ่จะเน้นในการที่ครูน า
กิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน และวัดประเมินผลแค่ในระดับชั้นเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้                     
ที่ก าหนดไว้ 



2. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่                  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยบูรณาการในการสอนกลุ่มสาระหลักตามปกติ (วิทย์/คณิต/เทคโนโลยี)   
คิดเป็นร้อยละ 60  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  คิดเป็นร้อยละ 25             
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในคาบชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ คิดเป็น ร้อยละ 10 และ                  
มีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามกลุ่มท่ีสนใจในลักษณะของโครงงานหรือ IS ร้อยละ 5   

3. ด้านสะเต็มศึกษากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษาในลักษณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) คิดเป็น
ร้อยละ 23   ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในลักษณะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้มีโรงเรียนร้ อยละ 62 ที่มีการผนวกแนวคิดการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครูผู้สอนได้มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  สะเต็มศึกษาที่มีรูปแบบการบูรณาการอย่างหลากหลายทั้งการบูรณาการ
ภายในวิชาการบูรณาการแบบ พหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการและบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา 
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณาการภายในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครูผู้สอนคนเดียว
โดยเป็นการน าเอากิจกรรมที่พัฒนาโดย สสวท. มาใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมที่น ามาบูรณาการ เช่น 
กิจกรรมศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง  กิจกรรมล าบากแค่ไหน กลไกช่วยได้  กิจกรรมสว่างไสวด้วยสายน้ า 
กิจกรรมสนุกกับบันจีจัมป์  กิจกรรมถุงประคบร้อน  กิจกรรมสัณญาณกันขโมย เป็นต้น                               

นอกจากนี้ มีกิจกรรม STEM Education ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเองโดยครูผู้สอน ทั้งในลักษณะ 
ของครูผู้สอนคนเดียวในรายวิชาของตนเอง และในลักษณะของครูผู้สอนหลายคน หลายกลุ่มสาระมาออกแบบหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกัน โดยเชื่อมโยงกับโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนด าเนินการ เช่น การจัดการเรียน
การสอนวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  โครงการ Mind Energy Awards  โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน เป็นต้น       

4. ด้านสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีเอกสารตัวอย่าง                         
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ซึ่งใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย สสวท.    
ทั้งที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรฟรีจาก สสวท. และที่โรงเรียนจัดซื้อจัดหาเองจากบริษัทเอกชน เช่น Gammago  
Lego Alduno Microbit นอกจากนี้บางโรงเรียนที่มีความพร้อมมีการจัดท าเป็นศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา                 
ซึ่งได้รวบรวมสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมี
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาอีกด้วย  อย่างไรก็ดีพบว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กหลายโรงเรียน ยังมีสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน  ซึ่งครูผู้สอนได้แก้ปัญหาโดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนตามวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาได้ในโรงเรียน  

5. ด้านทัศนคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาของนักเรียน พบว่า  
โรงเรียนส่วนใหญ่สะท้อนว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความตระหนักใน
ความส าคัญของการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ได้รับการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม พบว่า มีครูส่วนหนึ่งที่มีการใช้
กระบวนการ PLC ในการพัฒนาบทเรียนสะเต็มศึกษาร่วมกัน และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือศึกษาผลที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาด้วย  
 



6. ด้านผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ที่ท าให้เห็นโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ     
สะเต็มศึกษา พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ที่ท าให้เห็นโครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณาการสะเต็มศึกษาลงในแผนการจัดการ
เรียนรู้แผนใด  แผนหนึ่ง ตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดที่ครูสอน จะมีบางโรงเรียนที่ครูผู้สอนมีการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการบูรณาการตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระมาออกแบบและจัดท าเป็น
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาท่ีมีการจัดท าผังมโนทัศน์อย่างชัดเจน  
  7. ด้านการจัดประชุมก าหนดแผนการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบ     สะ
เต็มศึกษาของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ก าหนด
กรอบการนิเทศ จัดท าปฏิทินการนิเทศ และจัดท าแบบบันทึกการนิเทศที่ก าหนดให้มีสะเต็มศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การนิเทศและติดตาม บางโรงเรียนมีการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
บางโรงเรียนมีการจัดท าศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน   

สกอ. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  : ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เข้ารับการพัฒนา STEAM Education และการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทาง STEAM 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ STEM โดยส่งเสริมให้ครูทุกวิชาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM 
ไม่ใช่เพียงแต่ครูวิชาวิทย์หรือคอมเท่านั้น  โดยจัดอบรมการสอบแบบ STEM ให้แก่ครูทุกคน และให้ครูทุกคน
ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project) ให้แก่นักเรียนโดยน าเสนอในรูปแบบกิจกรรมบูรณา
การซึ่งทุกระดับชั้นจะจัดกิจกรรมบูรณาการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ ตามที่
ก าหนด และสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแนวทาง STEM  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : ครูผู้สอนมีการพัฒนาตามโครงการบูรณา
การสเต็มศึกษา สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามระดับที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : จ านวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาตามโครงการบูรณาการสเต็มศึกษา ของ สสวท. ร้อยละ 80 ขึ้นไป และหน่วยงานมีการจัดอบรมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  : ผู้บริหารจัดโครงการอบรม STEM 
Education โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับครูทั้งระดับอนุบาลและระดับประถม 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : มีอาจารย์ผู้สอนทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 42 คน ซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 3 รายวิชา คณาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณาจารย์ท่านที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านวิทยา
ศาสตร์ สาระเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลก อวกาศและดาราศาสตร์ ภาระงานสอนในด้านที่อาจารย์เชี่ยวชาญเป็น
หลัก การส่งเสริมกิจกรรม/โครงการทางด้านสเต็มศึกษา โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ และการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองทางด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหน่วยงานและองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การส่งครูเข้าร่วมการอบรม
ความรู้ทางด้าน Iot  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การเข้าร่วมโครงการพัฒนาพันธมิตร



เครื อข่ ายการศึกษาด้ าน อิน เทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง  ( Internet of Things (IoT) Academic Network 
Partnership) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น อาจารย์ผู้สอนที่มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและเข้ารับการอบรมในด้านที่ตนเอง
สนใจก็จะน าความรู้ที่ได้น ากลับมาสู่ห้องเรียน โดยจัดเฉพาะการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เฉพาะทางให้แก่
นักเรียนที่สนใจ โดยเปิดเป็นรายวิชาให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเลือกเรียน และสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถและเข้าร่วมการประกวด และแข่งขัน ตลอดจนอบรมทักษะทางด้านนี้ตาม
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก :  ครูมีการพัฒนาในเรื่อง STEM 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง:  นักเรียน/นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ดี    
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป. 
วิธีการด าเนินงาน  การวางแผนการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  ในฐานะเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล หลังจากเข้าร่วมฟัง การประชุม
ชี้แจง จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กลับมาวางแผนเตรียมการกับทีมงานด้าน ICT และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ศึกษา/ติดตั้งโปรแกรมScorpion  ส าหรับการ
รับสัญญาณถ่ายทอด   เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม เตรียมการด้านสถานที่  ระบบInternet ประสานงานกับ
หน่วยงานหลัก คือ สสวท.และหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการ  จัดท าโครงการ/กิจกรรม
รองรับการใช้งบประมาณ และแต่งตั้งคณะท างาน ประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนพญาไท) และจัดท าก าหนดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาของ โรงเรียนในสังกัด และการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประสบความส าเร็จคือ ความสามัคคี ร่วมมือในการท างาน   
การได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจาก  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มงานการเ งินและ
สินทรัพย์ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท างานตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย รวมถึงคณะศึกษานิเทศก์ที่
เป็นทีมงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการสะเต็มศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะครูในโรงเรียนที่เป็นคณะท างาน 

สพม.เขต 1 
1. มีสื่อ อุปกรณ์การอบรม และงบประมาณที่เพียงพอ 
2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่วิทยากร 
3. ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน 
4. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

 
 
 



สพม.เขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ประสานความร่วมมือกับ โรงเรียนบดินทร

เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดย
ปีงบประมาณ 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จัดให้มีการอบรมครูด้วย
ระบบทางไกลผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV ช่อง 15) ส่งสัญญาณไปยัง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมปลายทางท่ัวประเทศ จ านวน 620 ศูนย์การอบรม  
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.185) รับหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมให้กับครู 2 ช่วงชั้น โดยจัด
กิจกรรมตามก าหนดการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมกันทั่วประเทศ 
คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
  นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใน
สังกัดได้เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนเชื่อมโยงกับกระบวนการ PLC อีกทั้งได้จัดให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยจัดท าคู่มือนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตได้นิเทศ ติดตามใน
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม): โรงเรียนได้ให้

การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมโดยการสมัครใจเข้าร่วม 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : โรงเรียนได้ก าหนดแผนการ

ด าเนินงาน ปฏิทินกิจกรรมทั้งรายภาคการศึกษาและรายปีการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาครู มอบหมายรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควบคุมการจัดการเรียนเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)  : โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ STEM  และเปิดวิชา STEM ในระดับชั้น ม.1 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : โรงเรียนให้ผู้สอนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามปฏิทินงาน และให้มีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : จัดอบรมสัมมนาและ
เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ครูและศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบ สเต็มศึกษากับครูทุกคน 

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : ทางโรงเรียนมีงบ
สนับสนุนอบรมบุคลากรภายใน-ภายนอก (สมาคมผู้ปกครอง) 

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามที่ต้องการได้เพราะโรงเรียนคัดเลือกอาจารย์ด้วยตนเอง เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ให้โอกาสและ
ประเมินการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการ
บริหารจัดการและงบประมาณ โดยจัดหน่วยงานเพ่ือประสานดูแลและอ านวยความสะดวกในการประสานงาน
ทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารของตนเองทางด้านนี้ 
เพ่ือน ามาต่อยอดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางต่อไป หากมี



นักเรียนที่มีศักยภาพสูง และมีความสนใจในการผลิตชิ้นงาน หรือสร้างผลงาน/นวัตกรรมตามความสนใจของ
ตนเอง โรงเรียนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนโดยการหาที่ปรึกษาที่มีความเชียวชาญทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตและสร้างชิ้นงานและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันเพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการอบรมเก่ียวกับ STEM Education และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพป.กทม. สพป.กทม. 

ระบบ Internetของหน่วยงานไม่เสถียร 
 

แจ้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน สพป.กทม.แก้ไข 

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ผิดรุ่น ไม่มีชื่อประกฎใน
ผู้เข้ารับการอบรม 

ประสานหน่วยงานหลัก สสวท. ให้ครูสามารถเข้าลงทะเบียน
เพ่ิมเติมได้ หน้างาน ณ สพป.กทม. 

อุปกรณ์ท่ี สสวท.จัดส่งให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมมา
ไม่ทันก าหนดการอบรมครูพ่ีเลี้ยงในหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ป. 1 - 3 รวมถึงการได้รับกล่อง
อุปกรณ์แต่ ไม่ ได้รับคู่มือการอบรมส าหรับการฝึก
ปฏิบัติการตามหลักสูตร  

ประสาน สสวท. และโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมขอยืมคู่มือ
การอบรมจากโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์จากโรงเรียนพญาไท 
เพ่ือแก้ปัญหาและให้ส่งคืนที่ สพป.กทม. เมื่อได้รับเอกสาร
แล้ว 

ครูส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอบรมสะเต็มศึกษา ขาดความรู้
ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา 

ควรเพ่ิมจ านวนผู้เข้ารับการการอบรมโดยแบ่งเป็นหลาย ๆ 
รุ่นในแต่ละระดับ หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณและ
สื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่/โรงเรียนทุกโรงเรียน  ขยายผลการ
อบรมจากครูต้นแบบที่ได้รับการอบรมจาก สสวท. 

การขาดแคลนสื่อในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
การออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนที่
เข้ารับการอบรมจากศูนย์ 

ควรจัดสรรงบประมาณและสื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ผ่าน
การอบรมทางไกลจาก สสวท. 

สพม.เขต 1 สพม.เขต 1 
ระบบการลงทะเบียนของครูข้ามเขตพ้ืนที่ ท าให้จ านวนผู้
เข้ารับการอบรมกระจุกตัว 
 

พัฒนาระบบลงทะเบียนของ สสวท. 
 

การโอนงบประมาณจากส่วนกลางที่ล่าช้า ควรวางแผนจัดสรรงบประมาณ กระจายให้โรงเรียนอย่าง
ทั่วถึงโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์ศูนย์อบรมไม่ทั่วถึง ท าให้ครูไม่สมัคร
อบรมตามจ านวน 
 

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลอื่นๆ เพื่อให้ครูได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง 

ขาดงบประมาณในการพัฒนากิจกรรม 
 

ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา 



ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 2 สพม.เขต 2 
แต่ละหน่วยงานที่จัดอบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษามีกรอบ
แนวคิดหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต่างกันท าให้ครู
สับสน และมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

การก าหนดกรอบแนวคิดจัดอบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา            
ที่ชัดเจนและเป็นไปแนวทางเดียวกัน  

จ านวนโควต้าครูที่ให้เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษาของ  
สสวท. ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ครูได้เข้ารับการอบรมได้ไม่
ทั่วถึงทุกโรงเรียนและไม่ครอบคลุมทั้งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   

การจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้นในการจัดอบรมแต่ละศูนย์ให้
เพียงพอต่อการจัดอบรมที่ครอบคลุมปริมาณโรงเรียนและ
ปริมาณครูในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา   

สกอ. สกอ. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
อุปกรณ์การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์  
ไม่เพียงพอและทันสมัย 

 
ให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
ที่ทันสมัย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพป.กทม. 
- ควรจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อของ สสวท. ที่ใช้ในการอบรมครูผู้สอนทางไกล ตามแนวทาง

บูรณาการสะเต็มศึกษา ให้โรงเรียนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา อ านวยความสะดวกให้ครูสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริง   

สพม.เขต 1 
1. ควรประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน 

เพ่ือขอรับการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา 
2. ควรสนับสนุนให้ภาคอกชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษาใน

โรงเรียนตามบริบาทพ้ืนที่ 
3. ควรสร้างเครือข่ายครูสะเต็มศึกษาในการวางแผนพัฒนาสะเต็มศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.เขต 2 
การบูรณาการนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมโยงนโยบายการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  การจัดการเรียนการ
สอนวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และการจัดการศึกษาสู่
ผลลัพธ์ Thailand 4.0 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายต่างๆ และเป็นการบูรณาการลดภาระงาน
ของครูและนักเรียน   

สกอ. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) : โรงเรียนสาธิตฯ จะขาด

โอกาส การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนานักเรียนจากระดับหน่วยงานต่างๆ 
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : ส่งเสริม

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่มีการจัดอบรมสัมมนาและน าผลการเข้าร่วม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : ให้
โรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ 
  สอศ. 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการต่างๆที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอน  
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้าม)ี 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนอนุบาบพิบูลเวศม์ สพป.กทม. กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ระดับระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนศึกษานารี 
 

สพม.เขต 1 -  รางวัล Innovation Education 
Contest 2014 
-  รางวัลชชนะเลิศการประกวดต้นแบบสื่อ
การเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา ปี 2559  
-  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
-  Innovation Teacher Leadership 
Award 2014 

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม
วิทยาคม  
 

สพม.เขต 1 -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  ประจ าปี 2561 
-  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์รุ่น 
Senior ระดับมัธยม 
-  รางวัลชมเชยการแข่งขันโครงงานสะเต็ม
ศึกษา 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. 2 กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                
สู่โครงงาน  (Project Based Learning) 

นนทรีวิทยา สพม. 2 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    ภูมิ
พลอดุลยเดชและสะเต็มศึกษา  

ฤทธิยะวรรณาลัย  สพม. 2 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ                  
ตามแนวคดิสะเต็มศึกษา  
หน่วยการเรียนรู้ “สาเกเทวฤทธิ์” 

 
 
 
 



1.1.2) หลักสูตร Waldorf/Montesssori/High/Scope/BBL/PBL 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนสถาน 
ศึกษาที่จัด
การศึกษา

ปฐมวัยทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาปฐมวยัที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
Waldorf Montesssori High Scope BBL PBL อื่นๆ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 35 1 2.86 1 2.86 3 8.57 35 100 35 100 1 2.86 

สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สกอ. 6 0 0 3 50 0 0 0 0 2 33.33 3 50.00 

รวม 41 1 2.44 4 9.76 3 7.31 35 85.36 37 90.24 4 9.75 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
สพป.กทม. 

                           โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 35 โรง จากโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 37 โรง ได้ด าเนินการจัดท าและ
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลายตามแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวข้างต้น ตามบริบทและความเหมาะสมของนักเรียน ซึ่ง
อาจไม่สามารถระบุจ านวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมแต่ละแนวคิดได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ โรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรง ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยได้จัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย เพ่ือขอรับตราพระราชทานตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งขณะนี้ มีโรงเรียนรุ่น
ที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับตราพระราชทานป้ายที่ 3 คงสภาพแล้ว จ านวน 14 โรงเรียน (เครือข่าย
บริษัทนานมี บุ๊ค จ านวน 5 โรงและเครือข่าย สพฐ.จ านวน 9 โรง) 

สกอ. 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา : 

จัดการเรียนการสอนแบบ Montesssori 2 คาบ/สัปดาห์ พบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายโดยเฉพาะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์มือ-ตา ดีขึ้น และที่ส าคัญท่ีสุดคือเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีข้ึน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  : 
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเด็กเล็ก (อ.3) เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเรียน  เพ่ือเป็นการปรับพื้นฐาน
ให้นักเรียนสามารถเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม และเปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความถนัดในแต่ละ
ด้านด้วยทฤษฎีพหุปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใน
รูปแบบของมอนเตสเซอรี่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กน าศักยภาพสูงสุดมาใช้จากกิจกรรมที่เน้นความสมดุลย์ของ



ร่างกาย สมองและจิตใจ ด้วยโยคะ เสียงเพลง และจัดสิ่งแวดล้อม ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น เพ่ือพัฒนาคนให้
สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตามการศึกษาแบบนีโอฮิว แมนนิส ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนได้เรียงล าดับเนื้อหา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : การใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา มีผลการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับดีเยี่ยมและดีตามล าดับ 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : หน่วยจัดห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
จ านวน 2 ห้องเรียน 
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการที่ส่งผลให้บรรลุผล

ส าเร็จตามประเด็นต่าง ๆ โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ชี้แจงเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง     
2. ประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุม Conference ชี้แจงเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560    
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้แก่หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยและครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัยในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยประสบการณ์ และแผนการจัดประสบการณ์ รายสัปดาห์ 
รายวัน ตลอดจนการประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามล าดับ 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  : 

1) มีการสังเกตและจดบันทึกความสามารถในการท ากิจกรรมของนักเรียนทุกครั้งในทุกกิจกรรม 2) มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองอยู่เสมอ 3) มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของเด็กอย่างสม่ าเสมอ 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : ทาง
โรงเรียนได้ท าการเรียนการสอน PBL โดยมีการทดลองวิจัย 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามแนวของทฤษฎีใหม่ๆ ที่สอดคล้องศตวรรษที่ 21 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : น าปัญหา
ของปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงและหาแนวทางการแก้ปัญหาในโครงการหรือกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : หน่วยจัดอบรมครูเรื่องการ
เรียนการสอนระบบมอนเตสซอรี่ โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ส่งครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการและ
เรียนของสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT) 

 
 
 
 
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพป.กทม. สพป.กทม. 
งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ในด้านการ
พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ครูปฐมวัยทุกคนควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สพฐ. ให้ได้รับการพัฒนาขยายผลเกี่ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์                    
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการตาม
นโยบายและความต้องการจ าเป็นของครูปฐมวัย 

สกอ.  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  

 
 
เพ่ิมชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ หรือใช้การบูรณาการ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
สพป.กทม. 

การวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานปฐมวัยอย่างทั่วถึง และทันเวลากับการ
น าไปใช้ปฏิบัติจริง ตลอดจนการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย          

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา : 

การฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการสอนแบบ Montesssori ให้มากขึ้น 
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : ให้

โรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบ RBL (เน้นการวิจัยเป็นหลัก) 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   
1. โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ์) 

302/342 ถนนพระราม 6   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

การจัดประสบการณ์โดยใช้ PBL,                  
STEM Education และ 
HighScope 

2. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  
(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

658/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต 
เขตดุสิต  

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ Montesssori  

3. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
 

การจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน (Literacy 
Based) 

4. โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ 

ถนนมหาราช  
แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร  

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 
หลักการและทฤษฎี Waldorf 
ส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กท่ีความ
ต้องการพิเศษ (การได้ยิน) 



 
1.1.3) การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning   
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด(แห่ง) 

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

สถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรม 
การจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป. 37 37 100.00 0 0.00 

สพม.เขต 1 67 67 100.00 57 85.00 
สพม.เขต 2 52 52 100.00 52 100.00 

สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สอศ.  3  3  
กศน. 50 41 82 38 76 
สกอ. 13 9 69.23 9 69.23 
รวม 219 206 94.06 156 71.23 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
สพป.กทม. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจ ติดตาม             
การพัฒนาด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ทั้งนี้มี    
การด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
      การวางแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้วางแผนการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด โดยประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือวางแผนการพัฒนา โดยก าหนดรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธีการ Active Learning มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตั้งแต่ระดับ
เขตพ้ืนที่ และระดับโรงเรียน วางแผนการพัฒนาครู ตลอดจนก าหนดเวลาในการติดตามประเมินผลร่วมกัน 
     การปฏิบัติ  
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้พบปัจจัยต่างที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการ Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาครู เช่น การอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การชี้แจงท าความเข้าใจให้ครูได้เลือกโปรแกรมการพัฒนาครูกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายให้ (คูปองครู) ทั้งนี้เน้นย้ าให้ครูและบุคลากรในสังกัดเลือกโปรแกรมการอบรมการสอนใน
รูปแบบ Active Learning เพ่ือน าความรู้ เทคนิค วิธีการมาขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน าไปใช้
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 



การตรวจสอบ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมและออกแบบเครื่องมือในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ก าหนดให้โรงเรียนที่มีความ
พร้อม และน าเสนอการสอนของครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนามา
สาธิตการสอน โดยศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียนได้สังเกตการสอนของครู และให้ก าลังใจ ชื่นชมเพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจในการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการให้กับครูและบุคลากรทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 การปรับปรุง พัฒนา  
   ศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียนได้สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือรายงานให้กับ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ์เป็นสารสนเทศให้กับโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบข้อมูล และน าผล    
การนิเทศ ติดตาม ให้ครูได้น าไปเป็นประเด็นในการวางแผน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับโรงเรียน
และก าหนดวิธีการสอนในภาคเรียนต่อไป 

สพม.เขต 1 
สถานศึกษาในสังกัดมีตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครบทุก

แห่ง  โดยมีรายวิชาที่จัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 รายวิชา  แต่ยังต้องการการ
สนับสนุนเพื่อพัฒนากิจกรรมให้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

สพม.เขต 2 
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังนี้  

       - ครูผู้สอนทุกวิชาต้องวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ตามมาตรฐานการการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง  
   - ครูออกแบบการเรียนการสอนโดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   
    - การนิเทศภายในให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   
            - การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 
ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   
            - การนิเทศจากศึกษานิเทศก์ให้มีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   

กศน. 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. กทม. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 

Active Learning ที่เป็นการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ ผ่าน
กระบวนการท าโครงงาน (Project-Based Learning) การอภิปรายในห้องเรียน ค่ายฝึกทักษะวิชาการ การจัด
กิจกรรมฝึกปฏิบัติที่แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
   โดยสถานศึกษาจะเน้นการใช้กระบวนการโครงงาน (Project-Based Learning) โดยครูจะ
เป็นผู้กระตุ้นเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสนใจ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากผู้เชียวชาญ หรือจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ และท าเป็นโครงงาน    
 
 



สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) : 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการจัดห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องเบเกอรี่ ห้อง
งานไม้ ห้องฉันทะ ห้อง STEAM เป็นต้น 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : จาก
การด าเนินการท าให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในแต่ละด้าน ได้เรียนตามความถนัดของนักเรียนเองและมีความสุข
ในการเรียนการสอน 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ด้วย โดยทางโรงเรียนได้น าเครื่อง Clicker  ซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย สามารถส่งค าตอบและ
ความคิดเห็นของนักเรียนผ่านเครื่องนี้ โดยแสดงผลค าตอบของนักเรียนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน ท าให้
ผู้สอนทราบค าตอบของนักเรียนทุกคน ทราบว่านักเรียนคนใดท าได้หรือไม่ได้ แนวการประเมินผลผู้เรียนแบบ
ทันที และสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กที่ไม่เข้าใจได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีการน าโปรแกรมส าเร็จรูป 
Application ที่มีในโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น kahoot plickers, 
padlet, google classroom เพ่ือให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้ใน
การพัฒนาความรู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มข้ึน 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) : โรงเรียนด าเนินการ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : Active Learning ระดับปฐมวัย 
จัดการเรียนการสอนเน้น Project Approach ส่วนประถมศึกษาเน้น Problem base, Brain base learning 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม ให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : มี
นวัตกรรมและงานวิจัยด้าน Active Learning  

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยการให้นักเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้จนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ในการสร้างชิ้นงานหรือผลงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมบางรายวิชาให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้การท าโครงงาน เช่น รายวิชา
เพ่ิมเติมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นักเรียนจะใช้เวลาในภาคเรียนที่ 1 ในการออกแบบโครงงานและน าเสนอ
โครงงานที่นักเรียนสนใจ และในภาคเรียนที่ นักเรียนจะน าโครงงานดังกล่าวมาสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลองจริง และน าเสนอผลงานดังกล่าวให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแสดงผลงานที่ได้
สร้างข้ึนจริงให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ชมในนิทรรศการแสดงผลงานวิทยาศาสตร์    

  สอศ. 
   - วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : เปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. จ านวน 
11 สาขาวิชา ประเภทพานิชยกรรม จ านวน 3 สาขาวิชา  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.จ านวน 10 
สาขาวิชา ประเภทพานิชยกรรม จ านวน 3 สาขาวิชา   ทุกสาขาวิชาเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยมห้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญในสาขาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา 



- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง:  หลักสูตรสมรรถนะ, การจัดท าแผนการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ, การส่งเสริมการประกวดสิงประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 

 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning ของโรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนร่วมกัน 
ลงมือปฏิบัติด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัย จัดอบรมให้กับครูและบุคลากร
ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านเทคนิคการสอน เทคนิคการผลิตสื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เลือกเข้ารับการ
พัฒนาตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ให้ครูได้วางแผนการพัฒนาตนเอง ( ID. Plan) การจัดประชุมสัญจร 
สัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนิเทศติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการรายงานผลการ
นิเทศเพ่ือสะท้อนสภาพที่เป็นจริงให้กับโรงเรียนได้น ากลับไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป  

สพม.เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ด าเนินการให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษาออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมและให้ค าแนะน าแก่
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและพัฒนานวัตกรรม 

สพม.เขต 2 
- การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีการขับเคลื่อนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning  และการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
      - การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 
ในการขับเคลื่อนโดยการท าหน้าที่ Expert ของศึกษานิเทศก์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปขับเคลื่อนผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
       - การท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตามของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระและทุกโรงเรียน  
      - การจัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตามของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับศึกษานิเทศก์ทุกคนให้สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ได้ในทุกโรงเรียนของสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ          

กศน. 
- ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2561 ณ 
หอประชุมคุรุสภา  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และก าชับให้สถานศึกษาในสังกัด ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามที่ได้ชี้แจงไว้ 



  - ส านักงาน กศน. กทม. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาทั้ง 50 แห่ง เป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัด
การศึกษา และเพ่ือให้สถานศึกษาได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานร่วมกัน 

สกอ. 
  - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : ทางโรงเรียน
ได้จัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญาของสมองทั้งสองซีก ที่นักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะตนให้ได้แสดง
ศักยภาพของผู้เรียนออกมา ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดแผนการเรียนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในแต่ละด้านเป็น 22 
วิชาเอก 
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) : การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา 
STEM  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ 
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : ให้ครูผู้สอนได้รับการอบรมการเรียน
การสอน Active Learning ที่ถูกต้อง และจัดหาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 - โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : ประชุม
ปรึกษาหารือ ก าหนดกจิกรรมร่วมกัน มีแผนปฏิบัติงาน และท าตามแผนที่วางไว้ 
 - โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : 1) มีแผน
งบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยด้าน Active Learning 2) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจประเมินวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : โรงเรียนให้การสนับสนุนโดยผ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการจัดท าเป็นโครงการ และให้การสนับสนุนในการจัดท า
โครงการทั้งการประสานงานและงบประมาณ ในส่วนที่เป็นการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจ
ร่วมกัน โรงเรียนจะน าเสนอผ่านกลุ่มสาระฯ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือมอบหมายให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่
ปรึกษาและให้ค าแนะน านักเรียนตลอดจนการประสานขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียน 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง:  มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน

การสอนด้วยวิธี Active Learning และโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในทุกระดับ 
  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที ่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพป.กทม.  
ไม่มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จัดสรรบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 
สพม.เขต 1 สพม.เขต 1 
ครูบางส่วนเห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning ไม่สอดคล้องกับการวัดผลในการสอบ
ระดับชาติด้วยการใช้แบบทดสอบ 

- 



ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 2 สพม.เขต 2 
ขาดงบประมาณในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ให้กับโรงเรียน 

การสร้างความรู้ ความเข้าให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และท า
หน้าที่นิเทศติดตามภายในโรงเรียนต่อไป 

กศน. กศน. 
สถานศึกษา/กศน.แขวง ในสังกัดส านักงาน กศน. 
กทม. หลายแห่งไม่มีพ้ืนที่เป็นของตนเอง ต้องเช่า หรือ
อาศัยในบริเวณเดียวกับหน่วยงานราชการอ่ืน จึงมี
พ้ืนที่น้อยไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active learning 

- 

สถานศึกษาขาดสื่อ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

สถานศึกษาประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคี
เครือข่าย  

ครู ขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 
Active learning 

จัดให้มีการพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ Active 

สกอ. สกอ. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ภ า ย น อ ก โ ร ง เ รี ย น มี จ า กั ด แ ล ะ 
ไม่หลากหลาย 

 
ควรจัดให้มีหรือส่งเสริมให้มี แหล่งเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่
เพียงพอและหลากหลายทั้งด้าน Stem และ Stream 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพม.เขต 1 
ให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการสอบวัดผลระดับชาติให้มีรูปแบบที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning 

สพม.เขต 2 
การสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม และงบประมาณในการประชุมชี้แจงขั้นตอน

การ ด าเนินการต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

สกอ. 
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : ให้โรงเรียนเป็น

ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ส าหรับท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม.เขต 1 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า 
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.เขต 1 โครงการห้องเรียนมักคุเทศก์ 

บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
 

สพม. 2  
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงงาน  
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง  และสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  และสะเต็มศึกษา   

มัธยมวัดหนองจอก สพม.2  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem  Based Learning) ด้านการ
ลดพลังงาน “ห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสี
เขียวยั่งยืน”  

ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  สพม.2  
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
(Project Based Learning) การแปรรูปพืช
ในท้องถิ่น 

กศน.เขตภาษีเจริญ กศน. โครงงาน “นวัตกรรมเครื่องอบผา้” ได้ร่วมแสดงใน
งานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 
กศน. (ONIE Science Project Festival) ณ 
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค กทม. วันท่ี 19-20 
มกราคม 2562 

กศน.เขตบางกอกใหญ่ กศน. โครงการเพลินเกมส์กีฬา Play and Learn สู่การ
พัฒนาชาติที่ยั่งยืน 

กศน.เขตปทุมวัน กศน. โครงงาน เรื่อง “ยืด เหยยีด เพื่อสขุภาพ” ได้ร่วม
แสดงในงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival) 
ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค กทม. วันท่ี 19-20 
มกราคม 2562 

กศน.เขตคลองเตย กศน. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Science 
Show ส าหรับนักศึกษา กศน. เนือ่งในวันสัปดาห์วิ
ยาศาสตร์  

กศน.เขตยานนาวา กศน. ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวด 
Science Show ส าหรับนักศึกษา กศน. เนื่องในวัน
สัปดาห์วิยาศาสตร์  

กศน.เขตสวนหลวง กศน. โครงงาน ไดร้่วมแสดงในงานมหกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science 
Project Festival) ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค 
กทม. วันที่ 19-20 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 



1.1.4) ทักษะการพูด อ่าน เขียน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ป.1 – ม.6)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561  
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาอังกฤษ (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล          
ทักษะภาษาอังกฤษ       
ระดับดี ขึ้นไป  (คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

สพป. 16,156 10,281 63.64 
สพม. ไม่มีรายงานข้อมูล   
สช. ไม่มีรายงานข้อมูล   
กศน. ไม่มีรายงานข้อมูล   
สกอ. (รร.สาธิต) 13,318 11,706 87.90 
รวม 29,474 21,987 74.60 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
สพป.กทม. 

  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ส าหรับห้องเรียนปกติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 5 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 2 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ และจัดสอนภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม     
ตามจุดเน้นของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการ Mini English Program จ านวน 11 
โรงเรียน  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ในปีการศึกษา 2561 ผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 53.16 คะแนน 

สพม.เขต 1 
  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3  มีผู้เข้าสอบจ านวน  
39,474 คน  นักเรียนที่ได้คะแนน 50 % ขึ้นไป จ านวน 7,029 คน  คิดเป็น 17.81 %  ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์
น้อยมาก 

สพม.เขต 2 
จากการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

พบว่า ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ตามบริบทที่แตกต่าง
กันไปของแต่ละโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC เป็นกลไกในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีครู
ภาษาอังกฤษที่เคยผ่านการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคหรือ Boot Camp ในแต่ละโรงเรียนที่คอย
ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการอบรมให้กับครูในโรงเรียน 
ส่งผลให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนในสังกัด สพม.2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

 
 
 



สช. 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดอบรมพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ  ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน  ระยะเวลา
อบรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2562 ณ  โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา เขตดินแดง กทม.ผู้เข้า
อบรมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 128 
คน  46 โรงเรียน  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถ
จดัท าสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) และน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได ้

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) : 

โรงเรียนมีศูนย์ภาษานานาชาติ มีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้สอน และจัดให้นักเรียนได้ เรียนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 5 คาบต่อสัปดาห์ 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  : 
ผู้เรียนให้ความสนใจและเป็นไปตามท่ีทางโรงเรียนก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  : สถานศึกษาให้
ความส าคัญต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษห้องละ จ านวน 4 ชั่วโมง : สัปดาห์ และมี
การสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ (สัญชาติอเมริกันและยุโรป) จ านวน 1 ชั่วโมง : สัปดาห์ ใช้เอกสารและ
แบบเรียนที่ผลิตและน าเข้าจากต่างประเทศ ที่มีความถูกต้องเรื่องหลักไวยกรณ์ และการใช้ภาษา จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลการประเมินในระดับที่สูง 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : จัดให้มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรเพ่ิมเติม Smart curriculum โดยใช้ครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ควรพัฒนา
ผลการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ 

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : 1) 
โครงการ IEP 2) โครงการสอนซ่อมเสริม 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : ทางโรงเรียนยังประมวลผล
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ 

-  โ ร ง เ รี ยนสา ธิ ต จุ ฬ าล งกรณ์ มหา วิทยาลั ย  ฝ่ า ย มั ธ ยม  : โ ร ง เ รี ยนมี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาจารย์จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน การเขียน การสื่อสารในทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.1-ม.6 โดยแบ่ง
ตามศักยภาพของผู้เรียน  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/โครงการที่เน้นการอ่าน การ เขียน การ
สื่อสาร เช่น ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เรื่อง A Happy Ending to a Silly Trick ระดับชั้น ม.4  
โครงการ English camp โครงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการ
แสดงละคร Shakespeare นอกจากนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนฐานการเรียนรู้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 
โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ากับอาจารย์เจ้าของภาษา (British Council) โครงการจัดการเรียน
ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 



๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
1. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เห็นความส าคัญของการสอน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
2. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม การ

เรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกล้าแสดงออกและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น English Camp แข่งขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ เช่น แข่งขันการพูด การเล่านิทานภาษาอังกฤษ การร้องเพลง จัดกิจกรรมในวันส าคัญ ๆ เช่น     
วันคริตมาส วันวาเลนไทน์ วันฮาโลวีน วันขึ้นปีใหม่ 

สพม.เขต 1 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
2. สถาบันภาษา สพฐ. จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
3. จัดการแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมทุกปี 
สพม.เขต 2 
จัดท าโครงการขยายผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ 

ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สกอ. 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : 
โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากหลักสูตรที่ก าหนดให้เพ่ิมอีก 1 หน่วยการเรียนที่เน้นทักษะโดยมี
การเรียนการสอนกับชาวต่างชาติ นักเรียนในระดับมัธยมต้น และนักเรียนระดับ ม.1 ที่ผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ทางโรงเรียนจัดเรียนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจของผู้เรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : เน้นหลักสูตร Smart โดยใช้
สอนด้วยภาษาอังกฤษจากผู้สอน เจ้าของภาษาในรายวิชา Fun math, Fun Science, Fun English 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : สอบวัด
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกระดับเมื่อเข้ามาเรียน จัดสอบแบ่งกลุ่มผู้เรียน สอบวัดพัฒนาผู้เรียนให้ได้เกณฑ์
มาตรฐานการสอบจบแต่ละระดับชั้น 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 1  
สัดส่วนของครูกับนักเรียน รับครูให้ตรงสายเอกในการเข้าสอน 
นักเรียนไม่ได้มีการสอบเข้าเรียน 
 

ควรจัดสอบวัดระดับก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้
นักเรียนเกิดความใส่ใจมากกว่านี้ 

สพม.เขต 2  
ความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันมาก 
และระดับความยากง่ายในการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน 

การจัดสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานระดับสากล  



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
สพม.เขต 1 
1. ก าหนดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ O-Level , A-Level  ของนักเรียน เพ่ือให้ได้มาตรฐาน

ในการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2. เปิดสอน / ติวฟรี เพ่ือเปิดโอกาสกับนักเรียนที่ยากจน 
สกอ. 

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : ควรเน้น
ทักษะพูด ฟัง ให้มากขึ้น มีการเสริมทักษะทั้งสองด้านเพ่ือการสื่อสาร 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : เสนอแนวคิด 
ติดตามการด าเนิน โครงการ สนับสนุนงบประมาณ วางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. โรงเรียนพญาไท สพป.กทม. -จัดค่ายภาษาอังกฤษ 
2. โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กทม. -แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 

-ภาษาอังกฤษวันละค า 
-ภาษาอังกฤษยามเช้า 
-จัดป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ในชั้นเรียน 
-เขียนค าศัพท์ 
-เล่านิทานภาษาอังกฤษ 
-แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
-แสดงละครภาษาอังกฤษ 

1.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

สพม.เขต 1 -  รางวัลชนะเลิศ Impromptu Speech ม.
4-6 
-  รางวัลชนะเลิศ Multi Skill Competition 
ม.4-6 

2.  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 

สพม.เขต 1 -  รางวัลชนะเลิศ Story Telling 
-  รางวัลชนะเลิศ Multi Skill Competition 
ม.1-3 

3.  โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 

สพม.เขต 1 -  รางวัลชนะเลิศ Multi Skill Competition 
ม.4-6 
-  รางวัลชนะเลิศ Skit ม.1-3 

1. ฤทธิยะวรรณาลัย  สพม. 2 หลักสูตร International Program 

2. มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. 2 
การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของผู้เรียน  

 



1.1.5) การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด 

จ านวนครูที่เข้า 
รับการทดสอบ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

(CEFR)  
(คน) 

ครูที่ผ่านการ 
ทดสอบ (CEFR)  

Below A1 

ครูที่ผ่านการ 
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ A1 

ครูที่ผ่านการ 
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ A2 

ครูที่ผ่านการ 
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ B1 

ครูที่ผ่านการ 
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ B2 

ครูที่ผ่านการ 
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ C1 

ครูที่ผ่านการ 
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ C2 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพป. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สพม.1 143 - - 4 2.80 27 18.88 70 48.95 36 25.17 6 4.20 - - 

สพม.2 ไม่มีรายงานข้อมูล 
สอศ. 7 1 25 - - 4 57.14 2 28.57       
กศน. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สกอ.  5 0 0 0 0 3 60.00 1 20.00 1 20.00 0 0 0 0 

รวม 148 0 0.00 4 2.70 30 20.27 71 47.97 37 25 6 4.05 0 0.00 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
  ปี 2561 ไม่มีการสอบ 

สพม.เขต 1 
1. จากการตรวจติดตาม พบว่าจ านวนครูที่เข้าทดสอบทักษะการใช้ภาษามีจ านวนน้อย และ

ผลการทดสอบในระดับ A2 และ B1 ขึ้นไปยังมีจ านวนน้อย  จึงควรพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  
อีกท้ังการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

2. นิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp  ครูที่ผ่านการอบรมมีความกระตือรือร้น  
มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาดีขึ้น  น าวิธีการสอนแบบบูรณาการและเกมมาใช้ในห้องเรียนแบบ Active 
Learning นักเรียนสนใจมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

สพม.เขต 2 
จากผลการส ารวจครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในสังกัด สพม.2 เมื่อปีการศึกษา 2560 พบว่า มีครูภาษาอังกฤษเพียงร้อยละ 20 
ที่เข้ารับการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่า ครูภาษาอังกฤษมีการเกษียณอายุราชการ  บรรจุใหม่และย้ายจ านวน
มาก ส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มีการนิเทศ ติดตามและให้ค าแนะน าให้ทางโรงเรียนส่งครู
เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามความ
สนใจและความพร้อมตามบริบทของโรงเรียน  

กศน. 
ส านักงาน กศน. กทม. ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้รับงบประมาณในการทดสอบ 



สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษาไม่ได้จัดการ

อบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR แต่ทางโรงเรียนจัดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดย
สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งจัดอบรมให้แก่บุคคลากรทุกคนของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ เป็นการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : โรงเรียนสาธิตอยู่ในโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมการจัดสอบ 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ไม่มีการ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ในครูโรงเรียนสาธิต แต่มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
และทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับคณาอาจารย์ 

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : โรงเรียน
ไม่ได้ทดสอบภาษาอังกฤษ เพราะบุคลากรมีการศึกษาอย่างน้อยระดับ ป.โท ท าให้มีทักษะภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว    

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : โรงเรียนไม่มีครูเข้าทดสอบ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : โรงเรียนไม่จัดนโยบาย
เฉพาะในการทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายใน
เรื่องการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษตามโอกาสที่เหมาะสมอยู่แล้ว อีกทั้งในการคัดเลือกคณาจารย์เข้าปฏิบัติโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นมีน โยบายในการก าหนดคุณสมบัติ
ของคณาจารย์ที่จะผ่านการคัดเลือกได้ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด รวมทั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เองมีนโยบายสอดคคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ทุกท่าน จึงจัดงบประมาณส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น/บุคลากรเข้า
อบรมตามที่หน่วยงานจัดหรือโรงเรียนจัดเอง โดยการเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาจัดอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)   

สอศ. 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และปวช. 2 

ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบตามโครงการภาษาอังกฤษ CEFR และผ่านเกณฑ์ ระดับ A2 อย่างน้อน 50% 

  ๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพม.เขต 1 
จัดท าโครงการพัฒนา / อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
สพม.เขต 2 
ในส่วนของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูในสังกัด ได้นิเทศ ติดตามและให้ 

ค าแนะน าให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ . และในส่วนของการ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ได้ให้แต่ละโรงเรียน
ส่งเสริม สนับสนุนครูเข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) ตามความสนใจและความพร้อมตามบริบทของโรงเรียน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง เนื่องจาก
ทางเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ แต่ก็ได้จัดให้มีการนิเทศ ติดตามและส ารวจข้อมูลอย่าง



ต่อเนื่อง และจะด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้เป็นปัจจุบันต่อไป   

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) : อาจารย์ที่บรรจุเข้ารับการ

เป็นอาจารย์ของโรงเรียน ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงจะได้รับการบรรจุ
เข้าท างาน 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  : โปรแกรมการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษ Speex ใช้เพื่อจัดสอบจัดพื้นฐาน และพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : ส่งเสริมให้
อาจารย์เข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับ
ความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถน าไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  : โรงเรียนมีบริการเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (English Discoveries Online) และโครงการอบรมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ 
  สอศ. 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง:  การจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : โครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ CEFR 

เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ และน าผลการทดสอบไปใช้สมัครเรียนต่อและ
สมัครงานได ้

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 1  
1.  จ านวนนักเรียนในแต่ละห้องมากเกินไป 1.  ก าหนดจ านวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน/ห้อง 

2.  จ านวนครูผู้สอนไม่เพียงพอ 2.  จัดสอบ / บรรจุเพิ่ม 

สพม.เขต 2  
ครูภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) 

จัดให้มีการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยหน่วยงานต้น
สังกัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบ  

สอศ.  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ 
นักเรียนนักศึกษา สอบภาษาอังกฤษ ไม่ผ่าน 
A2 ประมาณ 40% 

 
ให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านระดับ A2 เรียนเสริมทักษะผ่าน
แอปพลิเคชั่น EchoVe   

 
 
 



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
สพม.เขต 1 
ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) อย่างต่อเนื่อง  พ่ือ

พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานในการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  และเพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางของการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 

สพม.เขต 2 

การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  ให้กับครูภาษาอังกฤษทุกคนเป็นประจ าทุกปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ครูทราบ
ทักษะของตนเองและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง  

สกอ. 
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : 1) โรงเรียนจัด

อบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 2) จัดอบรมภาษาอังกฤษทาง CEFR หรือหน่วยงานอื่น 
สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง:  ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาตนเอง

ทางด้านทักษะภาษา 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

สพม.เขต 1 -  รางวัลชนะเลิศ Impromptu Speech ม.4-6 
-  รางวัลชนะเลิศ Multi Skill Competition 
ม.4-6 

2.  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 

สพม.เขต 1 -  รางวัลชนะเลิศ Story Telling 
-  รางวัลชนะเลิศ Multi Skill Competition 
ม.1-3 

3.  โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 

สพม.เขต 1 -  รางวัลชนะเลิศ Multi Skill Competition 
ม.4-6 
-  รางวัลชนะเลิศ Skit ม.1-3 

1. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. 2 

การส่งเสริมและพัฒนาครูภาษาอังกฤษในการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) และทดสอบทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)   

 
 
 
 
 
 



1.1.6) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ทั้งหมด 

ปีการศึกษา 
2561 (คน) 

นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่
ผ่านการประเมินทักษะ

การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียน/นักศึกษาที่
ผ่านการประเมิน
ทักษะการคิด

วิเคราะห์ 

นักเรียน/นักศึกษาที่มี
ผลการประเมินทักษะ

การคิดวิเคราะห์           
ระดับดี หรือดีเด่น 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 17,523 40 0.22 17,483 99.77 14,108 80.51 
สพม.2 121,598 304 0.25 5.040 2.5 118,254 97.25 

สช. ไม่มรีายงานข้อมูล 

สอศ. 4,790 306 6.39 3,523 73.55 961 20.06 
สกอ. 13,333 307 2.30 11,751 88.13 10,320 77.40 
กศน. 50,219 

(ภาคเรยีน 2/61) 
6,620 13.18 43,664 86.95 24,255 48.30 

รวม 202,673 7,271 3.59 72,903 35.97 166,937 82.37 
 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร                  

ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการบูรณาการเข้ากับทุกรายวิชา 

สพม.เขต 2 
- ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การสอนสะเต็มศึกษา การสอนแบบ
โครงงาน  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นต้น  

- โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ โครงงานคุณธรรมของ
ห้องเรียน  การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม  เป็นต้น  

กศน. 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักศึกษา คิดเป็น ท าเป็น และ

แก้ปัญหาเป็น ผ่านกิจกรรมพบกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะขีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ อาทิเช่น กระบวนการเรียนรู้ Stem 
Education, กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning),การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning), Mind Mapping, การให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและน าสิ่งที่
เรียนรู้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน, การเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด, เป็นต้น โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
คอยสังเกต ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  



สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : ผู้เรียนโดย

ส่วนมากในระดับ ม. ต้น ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รูปแบบของโครงการส่งเสริมวิชาการ และกิจกรรมค่ายก็จัดกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการกลุ่มเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราห์ โดยมีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : จัดให้มีการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
ด้วยการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนน้อยเร่งการพัฒนาให้ดีขึ้น 

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : นักเรียนผ่าน
เกณฑ์อยู่ในระดับสูง 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : ทางโรงเรียนยังประมวลผลของภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ 

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาจารย์จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การแก้ปัญหาในทุกรายวิชา ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมการคิด ในรายวิชาภาษาไทย 5 
เรื่องศัพท์วิชาการ ศัพท์บัญญัติ ค าทับศัพท์ ระดับชั้น ม.3, วิชาสุขศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ระดับชั้น ม.4 และวิชากิจกรรมแนะแนว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ ส่วน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอภิปราย ในรายวิชามนุษย์กับสังคมในโลกร่วมสมัย ระดับชั้น ม.4, วิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เรื่อง The Merchant of Venice ระดับชั้น ม.4 และวิชางานบ้าน เรื่องบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัว ระดับชั้นม.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อ
เข้าร่วมการสอบการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ภาคทฤษฎี โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการตรวจติดตามสภาพอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนฐานการเรียนรู้แก่
นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่
นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  สอศ. 
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ :  

1) เป็นไปตามก าหนดการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
2) ด าเนินการตามปฏิทินประจ าฝ่าย 
3) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 



๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน 
- จัดท าแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนากิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
- จัดการเรียนรู้ PLC การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนแผนผังความคิด 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
- การวิเคราะห์ข่าวสารในสถานการณ์ปัจจุบัน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง STEM 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- จัดให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม โครงงานและศาสตร์พระราชา 
- จัดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
- จัดกิจกรรมชุมนุม 

สพม.เขต 2 
- การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  

        - การพัฒนาครูผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  
         - การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์โดยใช้แนวทางของการอ่าน 
คิดวิเคราะห์แบบการสอบ PISA  

กศน. 
- ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ 
หอประชุมคุรุสภา  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และก าชับให้สถานศึกษาในสังกัด ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามที่ได้ชี้แจงไว้ 
  - ส านักงาน กศน. กทม. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาทั้ง 50 แห่ง เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัด
การศึกษา และเพ่ือให้สถานศึกษาได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานร่วมกัน 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : จัดให้มีการคัดเลือกเพ่ือส่งประกวดตาม

กลุ่มสาระต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก 
- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

และสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาศึกษาเพ่ิมเติม 



- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : โรงเรียนมี
นโยบายการสอนแบบ Active Learning และแบบResearch-based Learning (RBL) 

  สอศ. 
  - วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก :  

1) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2561 

2) โครงการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ด าเนินกิจกรรมการติวนักเรียน/นักศึกษาก่อนสอบ และกิจกรรมมอบของรางวัลส าหรับผู้
ที่มีคะแนนได้สูงสุด และมีรางวัลท าหนับนักเรียนในสาขาท่ีสอบ V-NET ผ่านทุกคน 
  - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ :  

1) ด าเนินการติดตามตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ทุก
สัปดาห์ที่ 9 วิทยาละย ให้ครูผู้สอนรายงานผลการประเมินตามสภาพจริง 

2) แจ้งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแก่ครูผู้สอนเป็นรายวิชา 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 2  
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนการคิดวิเคราะห์  

การจัดท าเอกสารแนวทางการจัดการเรียน
การสอนการคิดวิเคราะห์ให้กับครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กศน.  
1. นักศึกษาบางใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพ เป็นทหารกอง
ประจ าการ จึงมีความเหนื่อยล้าจากการท างานเมื่อมาเรียนจึงขาด
ความสนใจและความตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- 

2. ครูที่มีความช านาญลาออกบ่อย เนื่องจากครู กศน. มีภารกิจ
อ่ืนนอกจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา เช่น งานพัสดุ 
งานการเงิน งานแผนและงบประมาณ ซึ่งต้องเร่งด าเนินการให้
การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ท าให้ทุ่มเทเวลาให้กับการ
จัดท าแผนและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ให้นักศึกษาได้น้อยลง และท าให้ต้องมีการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง แต่พอเริ่มช านาญก็ลาออกเนื่องจากสอบบรรจุได้ 
หรือไปประกอบอาชีพส่วนตัว  

ขอให้ส านักงาน กศน. กทม. สรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งครู โดยเร็ว เพ่ือให้ทันต่อการด าเนิง
งานของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพม.เขต 1 
 การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิ ด

วิเคราะห์ของผู้เรียน 

กศน. 
  1. ควรให้การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
   2. ให้ครู กศน. มีสถานะทางอาชีพที่มั่นคง เป็นข้าราชการ เพ่ือลดปัญหาการลาออกของครูที่
มีความช านาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   สพม. 2 โครงงานคุณธรรม  
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2   สพม. 2  กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)4  สพม. 2  การเรียนรู้ในท้องถิ่น “นาข้าว”  
กศน.เขตภาษีเจริญ อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 

4 โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคม ซอย 48 แขวง
บางแวก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
 

โครงงาน “นวัตกรรมเครื่องอบผ้า”  
ได้ร่วมแสดงในงานมหกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE 
Science Project Festival)  
ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค กทม. 
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 

กศน.เขตปทุมวัน 4/51 ถนนพระราม 1 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 

กทม. 

โครงงาน เรื่อง “ยืด เหยียด เพ่ือ
สุขภาพ” ได้ร่วมแสดงในงานมหกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 
กศน. (ONIE Science Project 
Festival) ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ 
พาร์ค กทม. วันที่ 19-20 มกราคม 
2562 

กศน.เขตสวนหลวง 2200 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 

10250 

โครงงาน ได้ร่วมแสดงในงานมหกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 
กศน. (ONIE Science Project 
Festival) ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ 
พาร์ค กทม. วันที่ 19-20 มกราคม 
2562 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สอศ. มีการรายงานผลการประเมินตามสภาพ
จริง 

 



1.1.7) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
ผลการด าเนินการ 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
       - วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : ครูและนักเรียนส่วนใหญไม่เข้าไปใช้งาน 
Application EchoVe 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : ครูและนักเรียน/นักศึกษา เห็นความส าคัญของ
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง:  เป็นไปตามแผนงานการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครู ผู้เรียน ของประชาชนโดยใช้โปรแกรม Application EchoVe 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ : มีการประชาสัมพันธ์ และน านักเรียน นักศึกาเข้าร่วม
อบรมการใช้ Application EchoVe 
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : ควบคุมให้นักเรียนเข้าไปใช้ Application EchoVe 
โดยใช้รายวิชาที่สอนเป็นการช่วยให้คะแนนเพิ่ม หากนักเรียนเข้าไปใช้ Application EchoVe 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของภาษาต่างประเทศ 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: มีแผนงานการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของครู ผู้เรียน ของประชาชนโดยใช้โปรแกรม Application EchoVe 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมลออ : โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน EchoVe Contest 

 
 
 
 
 

สังกัด 
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 

คร ู นักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อศจ.     
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร 11 13.25 287 45.99 
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก 10 25 - - 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 4 100 200 93.5 
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง - - 100 100 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 30 71.42 550 84.61 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ครูผู้ด าเนินโครงการไม่สามารถเข้าไปบังคับครู
ให้เข้าไปใช้งาน Application EchoVe ได ้

ผู้บริหาร ควรก าชับครูให้เข้าไปใช้งาน Application 
EchoVe 

ขาดอุปกรณ์ในการใช้งาน Application 
EchoVe 

ควรมีงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อ Tablet ให้วิทยาลัย
น าไปใช้งาน 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง : มีการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : ควรมีศูนย์บริการพร้อมอุปกรณ์ เช่น Teblet  

ในการใช้งานอย่างพร้อมเพรียง 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

   
   

 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินการ 
สังกัด จ านวนสถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป. 37 37 100 37 100 
สพม.1 67 67 100 676 100 
สพม.2 52 52 100 52 100 

สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สอศ. 5 5 100 11 100 
กศน. 50 38 76 38 76 
สกอ. 13 10 76.92 10 76.92 
รวม 219 204 93.15 204 93.15 

 
 



สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
สถานศึกษาร้อยละ 100 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

สพม.เขต 1 
สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างพลเมือง ให้เป็นพลเมืองดี

ของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก 

สพม.เขต 2 
- ทุกโรงเรียนในสังกัดก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งให้

ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  เป็นต้น  

- การก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของครูโดยน าทักษะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 มาก าหนดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ด้วย 

- มีการวัดและประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยการประเมินจากสภาพจริงของ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้นทุกปีการศึกษาทุกชั้นเรียน  

กศน. 
สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือให้ทันสมัย สอดรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาครในฐานะพลเมืองให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ในการด ารงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะที่จะ
เป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีภาวะผู้น าการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
เน้นการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองได้และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความสนใจของ
นักศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่สนใจ มิใช่แค่การเรียนโดยท่องจ า โดยมีครูเป็นผู้แนะน า 
และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย สามารถเชื่อมโยงความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม 
ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้คุณภาพเพ่ือช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในด้านอื่นๆ ต่อไป 
   นอกจากนี้สถานศึกษายังสอดแทรกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็น ใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสา, ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด, การเรียนรู้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
กิจกรรมกีฬาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ เป็นต้น 
 
 
 
 



สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) : มีผล

การประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษาพัฒนาและ

จัดหลักสูตรของโรงเรียนแบบบูรณาการ โดยเชื่อว่าการเรียนและการพัฒนาทักษะส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ต้องให้ผู้เรียนได้เรียนและฝึกทักษะที่หลากหลายผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) และคิด
ทบทวนหรือเรียนแบบ Active Learning โดยจัดหลักสูตรเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นหลายๆ ด้านในกิจกรรมเดียวกัน หากจัดหลักสูตรรูป
แบบเดิมที่เน้นรายวิชาก็ไม่แตกต่างจากกระบวนการเดิมคือการท่องจ าและเน้นเนื้อหาสาระมากกว่า
กระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเน้นการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือท า แม้จะจัดการสอน
เป็นวิชา แต่ในแต่ละวิชาก็จะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกัน แล้วจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งเรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า “การเรียนรู้แบบบูรณาการ” 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : จัดให้มีการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยการเน้นทักษะและความรู้ตามแนวโน้มบริบทศตวรรษท่ี 21 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา 

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  : 
สถานศึกษามีการออกแบบหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการท าโครงการพัฒนารูปแบบการ
สอนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพทั้งโรงเรียน: ลอออุทิศโรงเรียนแห่งความสุข 

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : โรงเรียนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย โดยโรงเรียนก าหนดแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้โรงเรียนก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1- 6 รวมทั้งจัดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความสอดคล้อง ทันสมัยกับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันอยู่เป็นระยะ ตลอดจนสอดแทรก
คุณลักษณะส าคัญในการเตรียมพลเมืองของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองโลกดีที่มีประสิทธิภาพตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สอศ. 
- วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : วิทยาลัยจัดแผนการเรียนให้นักเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. 

ได้เรียนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง : ผลด าเนินการเป็นไปตามแผนงานการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 



  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคน
ทางด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : มีสื่อการสอนโดยใช้กระบวนการ E-learning 
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมทางไกล (VDO 

Conference) วันที่ 26 มกราคม 2561 เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การจบการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูวันที่ 6 เมษายน 2561 
3. จัดท าแผนการนิเทศ นิเทศให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และทักษะการเรียนรู้ในศรวรรษที่ 21 
4. นิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศรวรรษที่ 21 
โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

สพม.เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  ด าเนินการให้การสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองในหลากหลายมิติ  นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริม เช่น กลุ่ ม Thai Civic Education ,  สถาบันเพ่ือเด็กและเยาวชน ตลอดจน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

สพม.เขต 2 
- การก าหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่มีการ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2561 และประเมินการใช้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อผ่านไป 1 ปี  
        - สร้างความตระหนัก และความส าคัญของนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตรในเรื่อง 
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และการจัดการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพ และการมีงานท า  
          - การนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่ห้องเรียน ผ่านการวิเคราะห์หลักสูตร 
การจัดท าโครงสร้างรายวิชา  การออกแบบการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

กศน. 
- ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ 
หอประชุมคุรุสภา  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ



การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และก าชับให้สถานศึกษาในสังกัด ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามที่ได้ชี้แจงไว้ 

- ส านักงาน กศน. กทม. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาทั้ง 50 แห่ง เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัด
การศึกษา และเพ่ือให้สถานศึกษาได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานร่วมกัน 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  : มี

โครงการจัดกิจกรรม และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมและแบบประเมินผลการด าเนินการ 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) : โรงเรียนด าเนินการผ่าน

กิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น  กิจกรรมโครงการท างานร่วมกัน   
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : จดัให้มีการทัศนศึกษาจากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกที่มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : จัดการเรียน

การสอนหน้าที่พลเมืองทุกระดับชั้น 
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : 

หน่วยงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย วันวิชาการ, กิจกรรมชุมนุม, สเต็มศึกษา ฯลฯ 
  สอศ. 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : วิทยาลัยมีความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ มีสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องกับที่บูรณาการสาขาวิชาเหล่านั้นร่วมกับพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 2  
การนิเทศ ติดตามได้ไม่ครอบคลุมครูทั้งหมด  จัดท าแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
สกอ.  
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานกลางและต้นสังกัดใน
เรื่องงบประมาณและการพัฒนาบุคลากร 

 

สอศ.  
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส มีปัญหาครอบครัว
แตกแยก และอยู่ในชุมชมเสื่อมโทรม ส่งผลให้มีการ
ออกกลางคันจ านวนมาก 

 
ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือ
กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพม.เขต 2 
การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่ส่ง เสริมให้ผู้เรียนมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม. -จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการพ้ืนฐานในการตั้ง
ค าถามสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว 

โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม. -จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ในการสร้างความเป็นพลเมืองและ 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน 
ศรวรรษที่ 21 ในรูปแบบต่าง ๆ 

โรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม. -จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 
กิจกรรมการเรียนรู้สู่งานอาชีพ 
กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม   
 

สพม.เขต 1 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นพลเมืองโลกและพลเมือง
ดิจิตอล 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
 

สพม.เขต 1 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นพลเมืองโลกและพลเมือง
ดิจิตอล 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 

สพม.เขต 1 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นพลเมืองโลกและพลเมือง
ดิจิตอล 

สิริรัตนาธร   สพม. 2  โครงงานนักเรียนด้านจิตสาธารณะ  
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย   สพม. 2 โครงงานนักเรียน “ส านึกความเป็น

พลเมือง” 
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สพม. 2 สภานักเรียน “ความเป็นพลเมือง” 
กศน.เขตสายไหม กศน. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ทางด้านวิชาการสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ  สอศ. การด าเนินการตั้งศูนย์บ่มเพาะฯ 
 
 



ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด/
ระดับ 

สถานศึกษาท้ังหมด  
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

ปฐมวัย 
(แห่ง) 

การศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน

(แห่ง) 

อาชีวศึกษา 
(แห่ง) 

อุดมศึกษา 
(แห่ง) 

ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.  35 37   35 100 37 100     

สพม.1  67     67 100     

สพม.2  52     52 100     

สช.  650     574 88.30     

สอศ.   98      90 91.84   

กศน.  50     50 100     

สกอ. 5 10   5 100 10 100     

รวม 40 866 98  40 100 790 91.22 90 91.84   

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 11 มาตรฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน สถานศึกษาในสังกัด 37 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครบ 37 แห่ง  ในระดับปฐมวัย  มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 33 แห่ง  ระดับดี
มาก 2 แห่ง ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 26 แห่ง ระดับดี 11 แห่ง ขณะนี้
สถานศึกษาก าลังด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 จ านวน 3 มาตรฐาน  ทั้งระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สพม.เขต 1 
1.1  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

  1.1.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุกแห่ง  ได้มี
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของ
สถานศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้ เกี่ยวข้อง ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ใช้เป้าหมายนี้เป็นหลักในการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  1.1.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุกแห่ง  ได้ส่ง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 



  1.1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ให้
ค าแนะน าข้อเสนอแนะและสรุปผลการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  โดยการจัด
ประชุมสัมมนาโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
  1.2  กระบวนการคุณภาพการศึกษา 
  1.2.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุกแห่ง  ใช้
กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง แก่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งใช้ผลการประเมินตนเองมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในปีต่อไป  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  1.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเอง  ตลอดจนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สพม.เขต 2 
การด าเนินการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
1. จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2561 และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  6 สิงหาคม 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยด าเนินการตามล าดับ
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 25-26 กันยายน 2561 ซึ่งมีผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.2 เข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.2  

3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินประเด็นพิจารณา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 16 -17 ตุลาคม 2561 ซึ่งผล
จากการประชุมท าให้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจ านวน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยเชิญครูที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพจากโรงเรียนในสังกัด สพม. 2 จ านวน 30 คน มาร่วมพิจารณาและจัดท าเอกสารเพ่ือใช้เป็น
คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลจากการประชุม
ครั้งนี้ท าให้ได้เอกสารจ านวน 5 เล่ม ดังนี้ 

เอกสารล าดับที่ 2/2562 แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เอกสารล าดับที่ 3/2562 คู่มือนิเทศการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



เอกสารล าดับที่ 4/2562 แนวทางการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
เอกสารล าดับที่ 5/2562 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของครูเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับการรายงานผลจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด  ตาม
เกณฑ์   ว21/2560 

เอกสารล าดับที่ 6/2562 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ต่อไป  
5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน

สังกัด    สพม.2 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ให้แก่รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและคุณครูหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 120 คน เพ่ือให้
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความรู้  ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4 
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวขนิษฐา  ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่ และได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์
สมบัติ  ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผอ. สุทธิพงษ์  โมราวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และ
ผอ.ดร.จินตนาศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการ
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตลอดจนได้ชี้แจงแนวทางในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของครูที่
เชื่อมโยงกับการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว21/2560 และ เกณฑ์ ว
20/2561 และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดย ศน.สิริลักษณ์  วงศ์เพชร และ ศน.
กอบวิทย์   พิริยะวัฒน์ เป็นวิทยากรอีกด้วย   

ข้อที่ 1 – 6 คือสิ่งท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป มีดังนี้ 

   6.  โรงเรียนจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : 
SAR) ซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างน้อย 3 คน โดย 
คณะกรรมการดังกล่าวให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโรงเรียนที่หน่วยงานต้นสังกัดประกาศแต่งตั้ง อย่างน้อย 
1 คน เข้าร่วมประเมินด้วย  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ประกาศแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามจดหมายแจ้งโรงเรียนและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ 
04232/7174 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่กับสถานศึกษา   

7.  โรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : 
SAR) มายังสพม. เขต 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพ่ือให้ต้นสังกัดมีข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ
สังเคราะห์เอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนต่อไป 

8. สพม. เขต 2 สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment 
Report : SAR)  ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 52 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 

9. สพม. เขต 2 เสนอรายงานผลสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใน
สังกัด สพม.เขต 2 ต่อ สมศ. ต่อไป  

  กลุ่มงานส่งเสริมระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบทั้งการออกติดตามตรวจสอบ  และออกนิเทศร่วมกับ



คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ที่ต้นสังกัดแต่งตั้งให้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
52  โรงเรียน  รวมทั้งการออกประเมินประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

สช. 
โรงเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องด าเนินการจัดท า SAR ตามรูปแบบที่ก าหนด  

ส่งหน่วยงานต้นสังกัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
- ส่วนกลาง  วิเคราะห์ SAR  โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และสรุปผลในภาพรวมทั้ง 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- ส่วนภูมิภาค วิเคราะห์ SAR  ทุกโรงเรียนในจังหวัด และสรุปตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง      

สช. ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี 

กศน. 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งล่าสุด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2558   

มีสถานศึกษาที่รับการประเมิน จ านวน 50 แห่ง ได้รับการรับรอง 50 แห่ง แบ่งเป็น รับรองคุณภาพในระดับดี
มาก 7 แห่ง รับรองคุณภาพในระดับดี 43 แห่ง ผลการประเมินภาพรวมอยู่รับรองคุณภาพในระดับดี 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.กทม. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ตรงกัน และสามารถด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนพัฒนา
การศึกษา อันสอดรับกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพสถานศึกษาที่ส านักงาน กศน. ก าหนด 
จากนั้นสถานศึกษาได้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ แผนพัฒนาการศึกษา อันสอดรับกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพสถานศึกษา
ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด ตลอดจนให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) : มีผล

การประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษาได้รับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่มาประเมินโรงเรียน ได้แก่ สถาบันประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมีผู้ทรงวุฒิจากภายนอกสถานศึกษามาท าหน้าที่ประธาน
ในการด าเนินการตรวจสอบ และมีอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงมาเป็นกรรมการใน
การตรวจด้วย ซึ่งโรงเรียนได้รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) : โรงเรียนผ่านการประเมิน
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : จัดให้มีการอบรมและพัฒนา
หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านให้ความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : สถานศึกษา
มีการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงประจักษ์ ที่แสดงลักษณะของผู้เรียน
อย่างแทจ้ริง มีร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : ผ่านในระดับดีเยี่ยม 



- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีฝ่าย
วิชาการ หลักสูตรและการสอน เป็นผู้วางแผนและด าเนินการพัฒนาวิชาการ โดยผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รูปแบบของการมีคณะกรรมการวิชาการ หลักสูตรและการสอน เป็นที่ปรึกษาหารือและด าเนินการให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการของนักเรียนและนิสิตให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน โดยฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบายในภาพรวมและด าเนินกิจกรรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มกิจกรรม ก็จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตามโครงการในเรื่องต่าง ๆ  
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีการก าหนดหลักสูตรของแต่ละสาขาตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่จัด
ให้กับนักเรียนที่จะพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และคุณธรรมตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน โรงเรียนได้แสดงให้เห็นว่า  กระบวนการพัฒนาผู้ เรียน ทุก
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนแสดงแต่การส่งเสริมเด็กเก่ง แต่ไม่แสดง/ แสดงน้อย ว่าพัฒนาเด็กปานกลาง และเด็ก
อ่อนอย่างไร  และผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร โรงเรียนมีนโยบายในเรื่องการสนับสนุนคณาจารย์และ
บุคลากรเข้ารับการศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุม โดยจัดงบประมาณสนับสนุน อีกทั้งมีการ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น/ บุคลากรเข้าอบรมตามที่หน่วยงานจัด หรือโรงเรียนจัดเอง 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์เป็นวิทยากรภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ หรือการมีหน่วยงานอ่ืนมาศึกษา
ดูงาน  ซึ่งเป็นการที่ท าให้คณาจารย์และบุคลากรต้องพัฒนาตนเองเสมอเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

  สอศ.  
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศึกษาทั้งระดับภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และ
สถานศึกษารางวัลพระราชทานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก :  
      1) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและจัดท ามาตรฐานการศึกษาโดยมีการด าเนินการ

อย่างเป็นระบบ 
 2) สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบท่ีสี่ จาก มมศ. 1 ใน 20 แห่งทั่วประเทศ 
- วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : ตั้งคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซึ่งผ่านผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แจ้ง
ข้อมูลราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการ  จัดประชุมสร้างความเข้าใจ ใน
รูปแบบ การอบรม ประชุม สัมมนา ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา  นิเทศสถานศึกษา และสื่อสาร
ผ่านไลน์   กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(QABKK)  เตรียมตัวผู้บริหาร
สถานศึกษา   และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดความตระหนัก มีความรู้ 



ความเข้าใจ  เรื่องกฎกระทรวง แนวทางการประเมินแนวใหม่   มาตรฐานการศึกษา  ทักษะการประเมิน และ
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง 
     -จัดการประชุมการก ากับติดตามการน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศไว้ 
วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  -จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินแนวใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ณ 
หอประชุมพญาไท  ชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   

-จัดประชุมอบรม สัมมนา ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา.ประชุมส่งเสริมและ 
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพูล
ศรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

-จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม 
รูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 14 คน ตามกรอบคุณสมบัติตามที่ สพฐ. ก าหนด และคณะท างาน
ที่เกี่ยวข้อง รวม 25 คน  ในวันที่ 9-10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพลับพลาชัย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

สพม.เขต 1 
  2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ให้ความส าคัญกับการพัมนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยใช้กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  โดยการสื่อสารสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมสัมมนา การนิเทศการศึกษา การชี้แจงในที่ประชุม
ต่างๆ เป็นต้น 
  2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  โดยมีกิจกรรมการพัมนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน , การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยการจัดท าสื่อ / เอกสาร , การยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจ
ด้วยการมอบโล่เกียรติยศให้กับสถานศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองได้มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  และ
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
  2.3  การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด โดย 
   2.3.1  ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.3.2  การใช้กลไกนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัด โดยคณะ
ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน 
   2.3.3  การใช้กลไกคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.)  
   2.3.4  การใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบออนไลน์ , กลุ่มไลน์ ฯลฯ 
 
 
 



สพม.เขต 2 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและเครือข่ายมัธยมศึกษา ได้จัดท า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม. 2 เพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

สช. 
- หน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการจัดท าโปรแกรมการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมิน

ตนเอง 
- หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามโปรแกรมที่

ก าหนดให้กรอกข้อมูล  เพื่อน ามาสรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

กศน. 
ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. กทม. โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจนสามารถเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาตามบริบทการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องมาตรฐานและตัว
บ่งชี้การประเมินสถานศึกษาที่ก าหนด  นอกจากนี้ส านักงาน กศน. กทม. ยังก าหนดแนวทางให้สถานศึกษา
จัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินสถานศึกษา
ดังกล่าวด้วย 

สกอ. 
   - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม: เน้นโครงการจัดอบรมและพัฒนา
ครูให้ด าเนินการตามหลักสูตรโดยแยกระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : สถานศึกษา
มีการวางแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : หน่วยงานท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรให้ความร่วมมือในการเก็บหลักฐานต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ และผู้บริหารก ากับติดตามดูแล 

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : 1) ผู้บริหารให้การสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) การบริการ
วิชาการ ช่วยให้อาจารย์พัฒนาตนเอง ถูกบังคับให้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มาสอนนักเรียน  และน าไปแบ่งปันเพ่ือร่วม
วิชาชีพได้  3) มีงบประมาณพิเศษจากแหล่งต่างๆ เพียงพอ ช่วยสนับสนุนให้ท างานได้ 4) มีสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่เป็นหน่วยงานในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม/
โครงการของโรงเรียนในทุกด้าน 5) มีอาจารย์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มกิจกรรมที่ครบตามศาสตร์ความรู้
เฉพาะด้าน 

สอศ.  
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : วิทยาลัยมีการจัดประชุมความคิดเห็น เพ่ือ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 



- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 1  
-  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย 
 

-  เมื่อมีการประกาศนโยบายใหม่ ควรให้เวลากับ
สถานศึกษาในการวางแผน / เตรียมการในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ 

-  การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
2560 - 2561 
 

-  ให้ สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยตรงมายังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

กศน.  
- ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารมาก
เกินไป  

- มีระบบการประเมินที่ทันสมัยลดการใช้เอกสาร 

สช.  
1. โรงเรียนส่งงานล่าช้า 1. มีหนังสือแจ้งเตือนโรงเรียน 
2. โรงเรียนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. มีการให้ความรู้ความเข้าใจ 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพม.เขต 1 
ความชัดเจนเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 

สช. 
การตรวจติดตามต้องใช้เวลา ท าให้ไม่ทั่วถึงทุกโรง 

กศน. 
- ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบการด าเนินงานของ กศน. เพ่ิมมากขึ้น 

 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนพญาไท สพป.กทม. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม. ระบบกลไกและการขับเคลื่อน 
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กทม. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
 

สพม.1 1.  รางวัล IQA Award การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 



รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

2.  สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านภาษา
และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 

สพม.1 2.1  โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.2  รางวัล IQA Award  การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้ Model 
SUAN STAR 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 

สพม.1 3.1  โรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3.2  ระบบกลไกในการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 

สตรีศรีสุริโยทัย สพม.2 
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 

จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ สพม.2 
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 

สพม.2 สพม.2 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

กศน.เขตหนองแขม กศน. 
ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ 

ดีมาก ด้วยคะแนน 95.44 คะแนน 

กศน.เขตสาทร กศน. 
ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ 

ดีมาก ด้วยคะแนน 91.17 คะแนน 

กศน.เขตบางคอแหลม กศน. 
ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ 

ดีมาก ด้วยคะแนน 91.04 คะแนน 
โรงเรียนไทยคริสเตียน สช. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยน าเสนอใน

รูปแบบต่าง ๆ 

โรงเรียนปรัชชาธร สช. เรียนรู้วิชาผู้น าในตัวฉัน (The Leader in Me) 

โรงเรียนอนุบาลดารวี สช. โรงเรียนน าการเรียนการสอนแบบ Phonics 
มาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็ก 

 
 



2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
 
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 

2.1.1) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1  : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ป ี
* ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษา
สังกัด 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย  
อายุ 3-5 ปี (คน) 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะ

เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 5,016 5,004 99.76 
สศศ. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สกอ. 1,209 1,206 99.75 
อปท. ไม่มีรายงานข้อมูล 
อ่ืนๆ ไม่มีรายงานข้อมูล 
รวม 6,225 6,210 99.76 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 35 โรง มีการด าเนินการประเมิน

พัฒนาการนักเรียนทุกคน ตามเอกสารคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (อายุ 3 – 5 ปี)  

สพม. 
2.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา      

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยใช้เอกสารที่ สพฐ. เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ 
2.2 การประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (อ.3) ปีการศึกษา 2561    

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทุกโรงเรียน และจัดเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือการวิจัยและประเมินการใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
 
 



สช. 
โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ 
2.  เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์/บุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครู

ปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิค 

และกระบวน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอน  ในห้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
1) อบรมครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
2) อบรมครูโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3) จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 
4) ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบไฮสโคป 
5)  ประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  : มี

การประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  : สถานศึกษาจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินผลผู้เรียนระดับปฐมวัยเป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของเด็กให้เรียนอย่างมีความสุข ในบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นได้อย่างเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ โรงเรียนได้ประเมินความพร้อมของเด็กเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
โดยบันทึกในแบบรายงานผลพัฒนาการผู้เรียน และรายงานให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 12 ด้านอย่างครบถ้วนและปรับสอนเสริม  

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : มีการ
ประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในแต่ละภาคเรียน 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้า
รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 



๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สช. 
  1) อบรมครูโรงเรียนเอกชนในส่วนกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
   1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เรื่องแนวทางเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  จ านวน 
304 โรง 
   1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการครูปฐมวัย เรื่อง ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
ส าหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 
2562  จ านวน 133 โรง 
  2) ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบไฮสโคป โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในสถานที่จริง (on –site training)  เรื่องการจัดการเรียนสอนตามหลักการไฮสโคป (การเรียนรู้
ร่วมกับครูโครงการ RIECE Thailand) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
  3) อบรมครูโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
  4) จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  
  5)  ประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน (77 จังหวัด) 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) : มี

การจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา พร้อมทั้งมีการประเมินทุกด้าน 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : ฝ่ายบริหารก ากับดูแลและมีการ
ปรับสอนเสริมและประสานงานผู้ปกครองเป็นรายกรณี  

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพป.กทม.  
ความล่าช้าระดับ สพฐ. ในเรื่องแนวด าเนินการ                     
การจัดสรรงบประมาณ และการเผยแพร่เอกสาร สื่อ 
เพ่ือการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนทุกโรง ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
ด าเนินการประเมินพัฒนาการและเก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัยให้แก่ สพฐ. ตามแนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพป.กทม. การสั่งการและจัดสรรงบประมาณ ด้วยความชัดเจนและรวดเร็ว โดย
ค านึงถึงผู้ปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

สพป.กทม.   
1. โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  จ านวน 4 โรง    
2. โรงเรียนอนุบาลประจ าเขต
พ้ืนที่ฯ  

จ านวน 1 โรง  
 

3. โรงเรียนศูนย์ปฐมวัย ต้นแบบ จ านวน 18 โรง  
 

2.1.2) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
ตัวชี้วัดที่ 1  : ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตร

แกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล  
ผลการด าเนินการ  

ประเภทของครู จ านวนครู กศน.  
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

ครูที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน า 
ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน กศน.  

จ านวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 
ครู ก. 2 2 100 

ครู ข. 50 49 98 

ครู ค. 169 151 89.35 

รวม 221 202 91.40 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากร

แกนน า กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์  
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวน
ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด (คน) 

หลักสตูร Digital Literacy หลักสตูร การค้าออนไลน ์ รวม 2 หลักสูตร 
เป้าหมาย 

(คน) 
จ านวน 

ผู้เข้าอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านว
นรวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กศน. 5,070 5,070 2,002 39.49 5,070 1,997 39.39 3,999 78.88 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
ส านักงาน กศน. ได้ส่งบุคลากรจ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ก. กับ

ส านักงาน กศน. โดยมีทีมเน็ตดีแทคเน็ตอาสาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจจากการอบรม
แล้ว วิทยากรแกนน า ครู ก. ทั้ง 2 คน จึงมาจัดอบรมวิทยากรแกนน าครู ข. (ตัวแทน กศน.เขต) พร้อมกับ
วิทยากรแกนน าครู ค. (ตัวแทน กศน.แขวง) เพ่ือให้น าความรู้ความเข้าใจไปอบรมให้กับประชาชนตามหลักสูตร 
Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเปิดเพจ (Facebook Fanpage) และ
ท าการค้าขายออนไลน์ได้ ทั้งนี้วิทยากรแกนน า ครู ก. ครู ข. และครู ค. ต้องเปิดเพจ “ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและ



ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (OOCC)” ในทุกระดับ (ระดับแขวง ระดับเขต ระดับจังหวัด) ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการ
ในระดับจังหวัดแล้ว  

สถานศึกษาทั้ง 50 แห่งได้บรรจุโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบลลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และตามแนว
ทางการด าเนินงานตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนด จากนั้นครู ข. และครู ค. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ประชาชน 
ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมด าเนินการแล้ว ร้อยละ 78.88 จากเป้าหมายที่ก าหนด  การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ด้านระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการอบรมได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ด้านผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม  เมื่อเสร็จ
สิ้นการด าเนินการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อดิจิทัล วิธีการค้าขายกับระบบร้านค้าออนไลน์ การโปรโมทสินค้า บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
เพ่ิมขึ้นในระดับหนึ่ง  ประชาชนที่ผ่านการอบรมส่วนหนึ่งสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาการอบรมไป
เปิดร้านค้าออนไลน์ได้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดศูนย์จ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (OOCC) ระดับเขต และระดับแขวง 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

- ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ 
หอประชุมคุรุสภา  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และก าชับให้สถานศึกษาในสังกัด ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามที่ได้ชี้แจงไว้ 
  - ส านักงาน กศน. กทม. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาทั้ง 50 แห่ง เป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัด
การศึกษา และเพ่ือให้สถานศึกษาได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด า เนินงาน และแก้ไขปัญหา รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานร่วมกัน 

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
1. โทรศัพท์, Smart Phone ของผู้เข้ารับการอบรม ไม่
ทันสมัย ไม่รองรับกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการอบรม 

- 

2.หลักสูตรการฝึกอบรมกับการรายงานข้อมูลไม่
สอดคล้องกัน 

หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดกรอบการรายงาน
ข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดอบรม 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ของประชาชน เป็นควรให้ท า MOU ร่วมกับ 

เว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ อาทิ LAZADA, Shopee เป็นต้น เพ่ือยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวม
ไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนค้าขายออนไลน์เพ่ิมมาขึ้น 

 
 



5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 

2.1.3) การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
สถานศึกษาด าเนินการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือกับส่วน

ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ตามนโยบายของส านักงาน กศน. “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึง
ถิ่น”  และ “กศน.ชวนน้องเรียน” เพ่ือก าหนดวัน เวลา และพ้ืนที่ในการลงส ารวจประชากรวัยเรียนที่ตกหล่น
และนักเรียนที่ออกกลางคัน เพ่ือดึงนักเรียนที่ตกหล่นและออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา  
   จากนั้นบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ข้อมูลประชากรวัยเรียน ลงพ้ืนที่เดินส ารวจ เพ่ือ
สอบถามพูดคุยกับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น เป็นต้น ซึ่งบางพ้ืนที่
ก็ได้รับข้อมูล ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  บางพื้นที่ไม่ให้การต้นรับเนื่องจากกลัวจะเป็นมิจฉาชีพ ทั้งนี้ เมื่อพบ
ข้อมูลว่าในพ้ืนที่มีนักเรียนตกหล่นและนักเรียนที่ออกกลางคัน จะสร้างการรับรู้เพ่ือให้นักเรียนหรือญาติเข้าใจ
ความส าคัญของการศึกษาและแนะน าให้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  
   เมื่อส ารวจลพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ส ารวจจะต้องกลับมาบันทึกลงระบบทันที 
เพ่ือให้ข้อมูลการส ารวจภาพรวมเป็นไปตามระยะเวลาที่ส านักงาน กศน. ก าหนด  
   การการส ารวจและการสร้างการรับรู้วดังกล่าว หากมีนักศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ครู
จะท าแผนติดตามช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจแนวทางการแก้ไข

ปัญหาประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา ตลอดจนสามารถสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู ในสังกัดส านักงาน กศน.
กทม. รวมทัง้สิ้น 580 คน 

 
 
 
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

1. ข้อมูลที่ได้รับเพ่ือการส ารวจไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ค าน าหน้าตาม
ข้อมูลเป็น ด.ญ., ด.ช. แต่ที่ส ารวจพบว่าเป็นนางสาวหรือนาย 

ควรมีการจัดท าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มากที่สุด 

2. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่ แต่ประชาชนยังใช้
บ้านเลขท่ีเดิม หรือไม่มีเลขที่บ้านตามเอกสารที่ให้มา หรือไม่มีซอย
ตามที่แจ้งมา หรือบ้านเลขที่ยังไม่เรียงล าดับ ท าให้หาไม่พบและไม่
สามารถเกบ็ข้อมูลได ้

 

3. บ้านปิด บ้านร้าง   
4. ผู้อาศัยปัจจุบันไม่มีชื่ออยู่ในบ้านเลขท่ีตามท่ีระบุไว้ในเอกสาร   
5. ไม่พบบุคคลตามรายชื่อที่ระบุไว้เนื่องจากย้ายออกไปแล้ว  
6. ไม่ได้ร้บความร่วมมือในการส ารวจ  
7. ครู และบุคลากรสถานศึกษาบางแห่งมีจ านวนน้อย   
8. ผู้เรียนบางส่วนไม่ประสงค์กลับเข้ารับการศึกษา  
9. ติดตามกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างยาก และไม่ให้ความร่วมมือ จัดท า แอบพลิเคชั่น เ พ่ือใช้ในการ

ติดตามนักศึกษา 
 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
- 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
 
 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
2.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 

2.2.1) การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด : ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึง่หน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

    - ครู  กศน. ที่ เข้ารับการอบรมได้จัดการเรียนการการสอนโดยใช้  Google 
Classroom ในกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ในวันที่ก าหนด  



    - ครู กศน. จัดกิจกรรมพบกลุ่มและได้แนะน าให้นักศึกษาสืบค้นห้าข้อมูลความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น YouTube หรือทางเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ เป็นต้น โดยใช้อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 
และบริการอินเตอร์เน็ตที่ได้รับงบประมาณให้เป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
      - สถานศึกษาจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการนักศึกษาและประชาชน เพ่ือใช้
ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ   

 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
- ส านักงาน กศน. หน่วยงานต้นสังกัดได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 งบด าเนินงาน ผลผลิตที่ 5 เพ่ือเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต) ให้
ส านักงาน กศน. กทม. และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 50 แห่ง   
   - ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดให้มีการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอน  “การใช้งาน Google 
Classroom”ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2561 ณ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครู กศน. มีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom และสามารถใช้สื่อการเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรม Google Classroom มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีครู กศน. ที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นครู
ต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 65 คน 
    - ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Google Classroom ส าหรับครูผู้สอนและคู่มือการเรียนรู้ด้วย Google Classroom ส าหรับผู้เรียนระหว่าง
วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมส านักงาน กศน. กทม.  

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
1. แม้จะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ก็
ได้เพียงสถานศึกษา แต่กศน.แขวง/ศูนย์การเรียนชุมชน ไม่ได้รับ
จัดสรรในส่วนนี้ แม้จะมีนโยบายเน็ตประชารัฐ แต่ก็ยังได้ไม่ครบ
ทุกแห่ง บางแห่งที่ได้แล้ว ก็อาจมีปัญหาด้านความเร็วอินเตอร์เน็ต
ไม่เพียงพอ  

ควรจัดให้กศน.แขวง/ศูนย์การเรียน
ชุมชน ทุกแห่ง มีการบริการอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐ 

2. นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี   
3. บ้านนักศึกษาไม่ใช้บริหารอินเตอร์เน็ต  

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
- 
 
 
 
 



5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

กศน.เขตพญาไท  144/5 ถนนพระราม 6 แขวง
พญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
ใช้สมาร์ทโฟนแก่ผู้สูงอายุ 

 
2.2.2) DLTV/DLIT 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วย
งาน 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด  
(แห่ง) 

 

จ านวน
สถานศึกษา 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
(แห่ง) 

 

จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร 
และมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนา

ตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT 

จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 
(แห่ง) 

(1)+(2) 

คิด
เป็น 
ร้อย
ละ DLTV 

(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

DLIT 
(แห่ง) 
(2) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 37 37 1 3 36 97 37 100 

สพม.1 67 0 0 0 0 0 0 0 

สพม.2 52 0 0 0 52 100 52 100 

รวม 156 37 1 0.64 88 56.41 89 57.05 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
สถานศึกษาได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลครบทุกโรงเรียน มีเกณฑ์การ

ประเมินสูงกว่ามาตรการของการจัดการศึกษาทางไกล บุคลากรในสถานศึกษาใช้งานอุปกรณ์การสอนทางไกล 
และแก้ปัญหาได้ทุกโรงเรียนและปฏิบัติตาม  

สพม.เขต 1 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ไม่ได้รับจัดสรร  DLTV / DLIT 

 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คอยสนับสนุน ผู้บริหาร ครู

นักเรียน เข้าศึกษาพัฒนาตนเองด้วย ICT ปรับการสอนการใช้สื่อกับคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านการสอนและการ
วัดผล อบรมครูด้าน ICT และก ากับ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกล DLIT 
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพป.กทม.  
การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารและครูที่เข้า
มาในสังกัด บางท่านไม่ถนัดการใช้สื่อ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอน 

ควรมีการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนด้าน ICT ให้ 
เข้มข้นกว่าเดิมด้านการใช้ ICT โดยเน้นการใช้มากกว่า 
การเข้าใช้ระบบ 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

- 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.กทม. -กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

2. โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กทม. 
-แอปพลิเคชั่นสร้างโจทย์ 
คณิตศาสตร์ 

 
2.2.3) ETV 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนผู้เรียนตามเป้าหมาย 
(คน) 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 
จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

กศน. 22,480 16,446 73.16 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
   - ครูแนะน าให้นักศึกษาตู ETV ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Smart Phone ในวิชาที่
ลงทะเบยีนเรียน อาทิเช่น รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา, รายการติวเข้มเต็มความรู้ เป็นต้น  
    - ครูผู้สอนได้บูรณาการเรียนรู้ ETV กับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และ
นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านระบบ ETV และให้ท าใบงาน 

 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ศูนย์การเรียนบางแห่งไม่มีเครื่องรับสัญญา รวมทั้งไม่มีโทรทัศน์ - 
โทรศัพท์มือถือ หรือSmart Phone ไม่รองรับเนื่องจากเป็นรุ่นเก่า  - 
นักศึกษาไม่มีเวลาดูเนื่องจากมีภาระงาน อาชีพ - 



 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

- 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 
2.2.4) การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา 
ตัวชี้วัด  : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีการวางแผนอัตราก าลังครู 

เพ่ือทดแทนเกษียณแต่ละปี ให้เป็นความจ าเป็นของแต่ละโรงเรียนและเป็นไปตามมารตราฐานวิชาเอก ที่โรงเรียน
ควรมี  โรงเรียนไม่มีปัญหาครูไม่ครบชั้น และสภาพอัตราก าลังของแต่ละโรงเรียนจะพอดีเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

สพม.เขต 1 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
2. จ านวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด  5,668  คน 
3. จ านวนครูตาม จ.18  5,744  คน 

สอศ.  
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : วิทยาลัยมีการจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษามากเกิน

ความจ าเป็น 
- วิทยาลัยกาญจนาภิ เษกหนองจอก : จ านวนครูในแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
- วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : บริหารจัดการห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎี

และปฏิบัติมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียนนนักศึกษา   จ านวนครู : ผู้เรียน 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
มีการบรรจุข้าราชการครูตามวิชาเอกที่ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์และมาตรฐานวิชาเอก ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีการพัฒนาครูให้ครูสามารถสอนได้ทุกวิชา  หากโรงเรียน
ใดไม่สามารถจัดคืนอัตราครูหลังเกษียณอายุราชการ เนื่องจากอัตราครูเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จะมีการ



ด าเนินการจัดสรรอัตราจ้าง ตามโครงการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาฐาน (โครงการแก้ไขปัญหาครู
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ) เพ่ือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น   

สพม.เขต 1 
1. ด าเนินการเกลี่ยอัตราจากโรงเรียนที่เกินไปให้โรงเรียนที่ขาดเกณฑ์ 
2. การส ารวจกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 
3. การน าอัตรามาบรรจุ และรับย้ายตามสัดส่วน 

สอศ.  
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : วิทยาลัยมีนโยบายหมุนเวียนงาน เพ่ือลดการจ้าง

บุคลากรเพ่ิม 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : จัดท าโครงการจัดหาบุคลากร 

  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : ส่งครูไปอบรมหลักสูตรต่างๆ 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับ

พื้นที่ 
ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 1  
1.  เนื่องจากมี กศจ. จึงท าให้มีการเพ่ิม
ขั้นตอนขึ้นโดยไม่จ าเป็น 

อ านาจตามมาตรา 53 ควรเป็นของเขตพ้ืนที่ 

2.  การบริหารอัตราก าลังล่าช้า ไม่ทันเวลา 
เนื่องจากต้องเข้า กศจ. 

 

สอศ.  
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : 
ครู ส อน ไม่ ต ร งต ามวุฒิ  เ ช่ น  ค รู เ อ ก
เลขานุการต้องไปสอนวิชากฎหมาย ครูที่ไม่
มีเอกภาษาไทย จ้องสอบวิชาภาษาไทย 
เป็นต้น 

 
ให้ส่วนกลางจัดครูผู้ช่วยที่ตรงตามวุฒิมาบรรจุทดแทนครูที่จะ
เกษียณให้ทันเวลา เพราะปัจจุบันครูที่เป็นข้าราชการเหลือ
น้อยมาก เงินรายได้สถานศึกษาที่วิทยาลัยจ้างครูมาสอน
ชดเชยครูที่เกษียณเป็นจ านวนมาก ท าให้วิทยาลัยไม่สามารถที่
จะบริหารจัดการในส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  
 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สอศ.  
- ผู้บริหารควรก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ชัดเจน สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือลดการจ้างงานที่มาก

เกินความจ าเป็น 
- ให้ สอศ. จัดครูผู้ช่วยมาบรรจุตามวิทยาลัย เพ่ือทดแทนครูที่เกษียณอายุงานในปีงบประมาณ 

2562 นี้ อีกเป็นจ านวนมาก เพราะครูไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และสอนไม่ตรงสาขาวิชาชีพ ท าให้
นักเรียนนักศึกษาไม่มีคุณภาพ 
 



5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 
3. นโยบาย : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
 
3.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 

3.1.1) ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 
ผลการด าเนินการ 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 
สพม.เขต 1 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มุ่งเน้นการจัดการ

เรียนการสอนในสายวิชาการเพ่ือการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จึงไม่ค่อยมีการจัดห้องเรียนอาชีพ 
สพม.เขต 2 
สถานศึกษาใน สพม.2 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน   

ผ่าน 4 ช่องทาง คือ จัดหน่วยฐานอาชีพระยะสั้น ทั้งที่เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม และ กิจกรรมชุมชน, ทวิศึกษาและ    
ทวิภาคี, มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเข้าสู่มหาวิทยาลัย และรายวิชาผู้ประกอบการพอเพียง SMEs และ Startups  

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : นักเรียนกลุ่มทวิทวิศึกษา ได้จัดการเรียนสอนที่

บูรณาการกับการท างานในสถานประกอบการจรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : วิทยาลัยจัดท า MOU ร่วมกับสถานประกอบการณ์ เพื่อ

ร่วมกันจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. 

หน่วยงาน 
สถานศึกษา/

สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 

(แห่ง) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

สพม.เขต 1 67 3 5 
สพม.เขต 2 52 52 100 
สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สอศ. 21 2 9.52 
สกอ. (สาธิต) ไม่มีรายงานข้อมูล 

รวม 119 55 46.22 



  - วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ผู้บริหาร ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียนในพ้ืนที่ให้ความสนใจตอบรับเป็นอย่างดี 
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพม.เขต 1 
สนับสนุนให้สถานศึกษาพิจารณาความต้องการของผู้เรียน แล้วจัดการศึกษาตามบริบท

ของสถานศึกษา 
สพม.เขต 2 

  มีกระบวนการนิเทศ อย่างชัดเจน คือ  
 1) ร่วมประชุมวางแผนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหารของสถานศึกษา หรือ ครูที่

เป็นหัวหน้าโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
2) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ โดยหน่วยงานได้สร้างเครื่องมือนิเทศ  ออกมาเป็น 2 เล่ม  

ได้แก่ แนวทางการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า  

3) ด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานที่วางเอาไว้โดย เข้านิเทศโรงเรียน และ ให้คู่มือ 
แนวทางการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าประกอบการนิเทศ  

4) ติดตาม ตรวจสอบ เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ก าลังใจ ตอบข้อซักถามโรงเรียน  
5) ให้โรงเรียนจัดท ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด ถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่ง

ในขั้นตอนนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : นักเรียนกลุ่มทวิทวิศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ 
- วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : วิทยาลัยด าเนินการติดตามและนิเทศการฝึกงานของนักเรียน น 

นักศึกษา 
  - วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: โครงการประสานงานพลังประชารัฐ เพื่อการมีงาน
ท าด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการศึกษาต่อในระดับทวิภาคี 
สาขางานเครื่องประดับอัญมณีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ส าหรับการตัดสินในเลือกศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ 
เพ่ือให้กลุ่มนักเรียนมีความตั้งใจและมีเป้าหมายในการศึกษา ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสกว่าได้ศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 1  
-  ความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน
มุ่งเน้นสายวิชาการ 

-  ควรให้สถานศึกษาจัดการตามบริบทของตน 

สพม.เขต 2  
ไม่ได้งบประมาณในการจัดท าโครงการ สมป. ควรให้งบประมาณส าหรับโครงการนี้แยกออกมาจาก

โครงการอื่นอย่างชัดเจน เพราะกิจกรรมต่างๆ  เช่น การท า
คู่มือ ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการตรวจสอบ IOC จาก
ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและ
ของว่าง 

สกอ.  
1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรขาดความรู้เข้าใจในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสห
กิจศึกษา ท าให้ขาดความร่วมมือในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ 
ท างานและสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร 

2. ผู้บริหารสถานประกอบการ และบุคลากร
ขาดความรู้เข้าใจในการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา
อย่างชัดเจน และขาดความร่วมมืออย่างยั่งยืน
กับสถาบันอุดมศึกษา 

2. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานและสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารสถานประกอบการ และ
บุคลากร 

3. สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ      
ส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบหลักเก่ียวกับการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ         กับการท างานและสหกิจ
ศึกษาอย่างชัดเจนท าให้     การด าเนินงานไม่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ขอความร่วมมือสถานประกอบการก าหนดหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิง   บูรณา
การกับการท างานและสหกิจศึกษาอย่างชัดเจนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. งบประมาณในการด าเนินงานไม่สัมพันธ์
กับกิจกรรมหรือภาระงานที่เพ่ิมข้ึนหรือเท่า
เดิม 

สนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับกิจกรรมที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
สกอ. 

1.  สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน และสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                                                                                       

2. สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                             



3. สนับสนุนให้มีการด าเนินงานในรูปแบบของเครือข่ ายอย่ างแท้จริ ง เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเป็นพ่ีเลี้ยงสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดความเชี่ยวชาญและต้องการความช่วยเหลือ                                

 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้าม)ี 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 

สพม.2 รายวิชาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
1,2 / การจัดการเพื่องานธุรกิจ / การ
ส่งเสริมการขาย / การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 1,2,3,4 / การจัดการบรรจุ
ภัณฑ์ / การโฆษณาเพ่ืองานธุรกิจ / การ
ประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ / การ
จัดการธุรกิจยุค 4.0 

2.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.2 รายวิชาเพ่ิมเติมที่เสริมให้กับนักเรียนที่
ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพ เช่น ความถนัดทาง
วิชาคณิตศาสตร์, ความถนัดทางวิชา
วิทยาศาสตร์, ความถนัดทางวิชา
วิศวกรรมศาสตร์, ความถนัดทางวิชา
สถาปัตยกรรม, ความถนัดทางวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์, ความถนัดทางวิชา
ภาษาต่างประเทศ, นิเทศศาสตร์  

3.ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สพม.2 รายวิชาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ พื้นฐานการบิน, 
การแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจ, ธุรกิจ
เบื้องต้น, อาหารไทยและขนมไทย, ขนม
อบ, การแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจ, ศิลปะ
การตกแต่งอาหารและสถานที่  

 
3.1.2) การยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/สหกิจ

ศึกษา (Work Integrated Learning/WIL) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพม.เขต 1 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มุ่งเน้นการจัดการ

เรียนการสอนในสายวิชาการ 



สพม.เขต 2 
      สถานศึกษาใน สพม.2 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาและสหกิจศึกษา

ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก ค่านิยมของผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในสายสามัญมากกว่า 
ดังนั้น การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของโรงเรียนใน สพม.2 

สอศ.  
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : สถานประกอบการมีความต้องการนักเรียน/นักศึกษา ใน

สาขาต่างๆจ านวนมาก แต่นักเรียน/นักศึกษาส่วยใหญ่เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญา ท าให้เกิดปัญหาขาด
แคลนผู้เรียน 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับ ปวส. ครบทุก
สาขาวิชาที่ได้เปิดท าการสอน (ทวิภาคี 100%) ดังนั้นนักศึกษาในระดับ ปวส. ของวิทยาลัยทุกคนฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ และปัจจุบันมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจ านวนทั้งสิ้น 
60 แห่ง 

- วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : วิทยาลัยจัดท า MOU ร่วมกับสถานประกอบการณ์ จ านวน 
50 แห่ง เอรองรับนักเรียนนนักศึกษาท่ีเรียน 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: เป็รนสถานศึกษา DVT 5 ดาว 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : มีผลการด าเนินงานที่ดี มีระบบ และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน มีผลการเรียนดี 
 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพม.เขต 1 
สนับสนุนให้สถานศึกษาพิจารณาความต้องการของผู้เรียน แล้วจัดการศึกษาตามบริบท

ของสถานศึกษา 

สพม.เขต 2 
มีกระบวนการนิเทศอย่างชัดเจน ได้แก่   
1) ร่วมประชุมวางแผนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานประกอบการบางรายที่ขอให้ สพม.2 

ตรวจสอบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน  
2) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ โดยหน่วยงานได้สร้างเครื่องมือนิเทศ  ออกมาเป็น 2 เล่ม 

ได้แก่ แนวทางการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า  

3) ด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานที่วางเอาไว้ โดย เข้านิเทศโรงเรียน และ ให้คู่มือ
แนวทางการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าประกอบการนิเทศ  

4) ติดตาม ตรวจสอบ เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ก าลังใจ ตอบข้อซักถาม
โรงเรียน  

5) ให้โรงเรียนจัดท ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด ถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ซึ่งในข้ันตอนนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 



สอศ.  
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : วิทยาลัยมีโครงการเพ่ือให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ เพ่ือเชิญ

ชวนให้มาปรึกษา มาร่วมท าการเรียนการสอนทวิภาคี และโครงการที่รองรับคือ โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ (MOU) 
2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
3) มีการแนะแนวการศึกษาต่อระบบทวิภาคี 
4) มีการนิเทศติดตามนักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 
- วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : วิทยาลัยติดตามประเมินความพึงพอใจของสถานประกอการ 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง :  แนะแนวเชิงรุกประสานงานร่วมกับส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : มีโครงการรองรับ มีกิจกรรมด าเนินตามระบบทวิภาคี 
ตามข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมได่จัดร่วมกับสถานประกอบการ 
 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที ่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

-  ความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน
มุ่งเน้นสายวิชาการ 

-  ควรให้สถานศึกษาจัดการตามบริบทของตน 

- สถานประกอบการอยู่ไกลจากภูมิล าเนาของ
นักศึกษา 

 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม.2 ท าบันทึกความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น 
สถานประกอบการ สถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา, จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ความต้องการทางอาชีพของนักเรียน, นักเรียน
แต่ละคนมี Portfolio ที่แสดงถึงความสามารถ 
ความถนัด และ เส้นทางสู่อาชีพ, นักเรียน
จัดท าโครงงานเชิงธุรกิจ (มีโมเดลทางธุรกิจ) / 
การค้นคว้าอิสระเพ่ือการมีงานท า, มีการเปิด
วิชาเพ่ิมเติมแบบนักเรียนเลือกตามความสนใจ
ในด้านทักษะอาชีพ 



รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

พระโขนงพิทยาลัย สพม.2 ท าบันทึกความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น 
สถานประกอบการ สถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา, อบรมเชิงปฏิบัติการ และ 
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning / Project Based Learning / Five 
Steps for Learning / STEM, นิเทศชั้นเรียน 

นนทรีวิทยา สพม.2 จัดท าหน่วยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ, จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศความต้องการทางอาชีพของ
นักเรียน, นักเรียนแต่ละคนมี Portfolio ที่
แสดงถึงความสามารถ ความถนัด และ 
เส้นทางสู่อาชีพ, อบรมเชิงปฏิบัติการ และ จัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning / Project Based Learning / Five 
Steps for Learning / STEM, นิเทศชั้นเรียน, 
นักเรียนจัดท าโครงงานเชิงธุรกิจ (มีโมเดลทาง
ธุรกิจ) / การค้นคว้าอิสระเพ่ือการมีงานท า  

บริษัทมิลเลี่ยน คัลเลอร์ส จ ากัด 
(วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก) 

14/5 ซอยรามค าแหง 
189 แขวงมีนบุรี เขต

มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีเป็นอย่างดีและมอบ
ทุนการศึกษาให้นักศึกษา 

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จ ากัด 
(วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก) 

99/9 หมู่ 2 เซ็นทรัล
พลาซ่า แจ้งวัฒนะ  

ออฟฟิตทาวเวอร์ ซอย
แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 

นนทบุรี  

ให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 

บริษัทเอส ไอ เอล ดิลทรีบิวช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) 
(วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก) 

31/3 ถนนพัฒนาชนบท 
3 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  

ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีเป็นอย่างดีและให้
ค่าตอบแทนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.3) การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 4.0/Start Up 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษา 
สังกัด สอศ. 

จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ทั้งหมด ที่มีการสร้างทักษะ 

การเป็นผู้ประกอบการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รัฐบาล 21 9 42.86 1,552 225 14.50 
-วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร    406 100 42.63 
-วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก    942 51 5.41 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง     16 16 100 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ    8 8 100 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  5  180 50 100 
เอกชน 80 ไม่มีรายงานข้อมูล 
รวม       

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : ตามแผนการจัดหลักสูตรในรายวิชา ระดับ ปวช./ปวส. บาง

สาขาไม่ได้จัดพื้นฐานองค์ความรู้ด้านผู้ประกอบการ 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : ผลการประเมินการด าเนินศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปี 2560 ได้ระดับ 2 ดาว ส่วนในปี 2561 ก าลังรับการประเมินระดับจังหวัด 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: มีห้องส านักงานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวิ

ศึกษา เพ่ือเป็นสถานที่ให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้งานเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : นักเรียนมีความสนใจมราจะเรียนรู้ในการเป็น

ผู้ประกอบการในอนาคต 
 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : สถานศึกษามีการจัดรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ เพราะ

สร้างองค์ความรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียน/นักศึกษา มีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 
และส่งเสริมสร้างบ่มเพาะธุรกิจในสถานศึกษา 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปี 
2561 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) 
2) โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
3) โครงการศึกษาดูงานธุรกิจที่เก่ียวข้อง 



- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง : มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินศูนย์บ่มเพาะ 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : มีโครงการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ การอบรมเขียนแผนธุรกิจ การศึกษาดูงานสถานประกอบการ การสนับสนุนด้านเงินทุน การ
นิเทศติดตาม การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : มีแผนโครงการบ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
รองรับนักเรียนที่สดใจจะเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการก่อนที่จะน าไปปฏิบัติจริง 

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
- - 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อส่ังการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : จัดการเรียนการสอนโดยเพ่ิมรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

เข้าในแผนการเรียนและสนับสนุนกิจการ ส่งเสริมด้านผู้ประกอบการ 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  สอศ. 
นักเรียนสามารถเป็นผู้ผลิดและ

จ าหน่ายด้วยตนเอง 
 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
3.2 หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

3.2.1) อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษาสังกัด สอศ. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มี
งานท า (คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีงานท ามีสมรรถนะ

เป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 

(คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่อยู่ใน
หลักสูตรอาชีวะ Premium 
10อุตสาหกรรมเป้าหมาย

(คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรอาชีวะ Premium 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(คน) 

รวม 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

รัฐบาล 1,583 372 - 37 1,955 1,014 102 827 81.56 92 90.20 

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  881 296 - 37        
วิทยาลัยพานิชยการอินทราชัย      269 65 200 74 55 84 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 115 70    185 31 67 27 31 96 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 587 6 - - 593 560 6 560 95.40 6 100 

เอกชน ไม่มีรายงานข้อมูล 
รวม 1,583 372 - 37 1,955 1,014 102 827 81.56 92 90.20 



 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : กิจกรรมส ารวจนักเรียนที่ศึกษาจบแล้ว มีงานท า

เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาและปัจจัยในการท างานที่มีปัญหาเกิดขึ้น 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : 
     - 

สถานศึกษาเป็นวิทยาลัยประเภทศิลปะหัตกรรม จึงไม่ได้
เป็ดสอนในหลักสูตร 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
- 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ 
(วิทยาลัยพานิชยการอินทราชัย) 

99/9 ซอยพูนทรัพยสิน แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

เป็นสถานประกอบการที่ร่วมกับ
ระบบทวิภาคีกับสถานศึกษามา 
20 กว่าปี ผลิตผู้เรียนมาแล้วกว่า 
2,000 คน การศึกษามีถึงระดับ
ปริญญาตรี 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ 
(วิทยาลัยพานิชยการอินทราชัย) 

28 ซอยบางนา 28 ถนนบางนา-
ตราด กม.23 แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพฯ 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.1.1) โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนที่มีครู
ครบชั้น 

โรงเรียนที่มีครู
ครบวิชาเอก  

โรงเรียนที่มีครูครบ
วิชาชีพหรือวิชาเฉพาะ
ด้านที่จัดการเรียนการ

สอน  

โรงเรียนที่มีความ
พร้อมของครู 

ครบทั้ง 3 ด้าน  

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.กทม. 31 31 100 12 38.71 6 19.35 6 19.35 

รวม 31 31 100 12 38.71 6 19.35 6 19.35 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
31 โรงเรียน จากการประเมินความก้าวหน้า ความพร้อมและความส าเร็จโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที่ 1 ด้าน
การเตรียมความพร้อมของครู (ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก ครูครบวิชาชีพ) สรุปได้ดังนี้ 
   1) โรงเรียนที่มคีรูครบชั้น จ านวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) โรงเรียนที่มีครบวิชาเอก จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.71 
   3) โรงเรียนที่มีครูครบทุกวิชาชีพและครบเฉพาะทาง จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.35 
   4) โรงเรียนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง 3 ด้าน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.35 
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับทราบนโยบายให้ด าเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยให้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด ที่มีความพร้อมเข้าร่วม
พัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งใน เขตพ้ืนที่บริการมี 24 เขต 
แยกเป็น 32 แขวง/ต าบล และโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยผ่าน
ความเห็นชอบ ตามล าดับ ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด กศจ. รวม 31 โรงเรียน 

 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 31 โรงเรียน ได้ด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และได้รับการประเมินความ



พร้อมและความส าเร็จ ระยะที่ 1 จากคณะกรรมการประเมินความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สรุปได้
ดังนี้ 
   1. โรงเรียนก าหนดผลลัพธ์ (Outcome) ที่ระบุถึงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (10 ขั้นตอน) และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ที่มุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 31 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
   2. การด าเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
    2.1 โรงเรียนด าเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล จ านวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.87 
    2.2 โรงเรียนด าเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครอบคลุมในทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล จ านวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.13 
   3. การด าเนินการเตรียมความพร้อมของด้านจ านวนครู (ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก ครู
ครบวิชาชีพ) ตามการด าเนินการ/ที่มา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สรุปได้ดังนี้ 
    3.1 เตรียมความพร้อมให้มีครูครบชั้น แต่ไม่ครบวิชาเอก ไม่ครบวิชาชีพ และไม่
ครบเฉพาะทาง จ านวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.94 
    3.2 เตรียมความพร้อมให้มีครูครบชั้น ครบวิชาเอก แต่ไม่ครบวิชาชีพและไม่
ครบเฉพาะทาง จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.71 
    3.3 เตรียมความพร้อมให้มีครูครบชั้น ครบวิชาเอก ครบวิชาชีพและครบเฉพาะ
ทาง จ านวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.35 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพป.กทม.  
1. การเตรียมความพร้อมด้านครู (ครูครบชั้น ครู 
ครบวิชาเอก ครูครบวิชาชีพ) 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

2. งบประมาณสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. รองบประมาณจากต้นสังกัด 

3. การจัดระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาคน สื่อ เทคโนโลยี อย่างจริงจัง 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพป.กทม. 
ครูต้องมีความเป็นมืออาชีพ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีทักษะด้าน IT ยุค Thailand 4.0 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 



4.1.2) การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
* ตัวชี้วัด 1 และ ๒ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและ

ติดตามประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
ตัวช้ีวัดที ่3 อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษาท่ีใช้

ในการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 

นักเรียนทั้งหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

นักเรียนทั้งหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. 

นักเรียนทั้งหมด 
ในระดับ ปวส. 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

สพป. 767 1,556 2 : 1 291 1 : 1   
สพม.เขต 1 9,140 57,164 6 : 1 51,786 5: 1   
สพม.เขต 2 10,622 121,598 11 : 1     
สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สอศ.(รัฐบาล) 860   2,835 4 : 1 722 1 : 1 
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก 410   689 1:66 258 0.62 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  210   881  296  
วิทยาลัยพานิชยการอินทราชัย 160   1105 1:1 148 1:1 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 80   160 2:1 20 1:1 

สอศ.(เอกชน) ไม่มีรายงานข้อมูล 

รวม 21,389 180,318 9 : 1 54,912 3 : 1 722 1 : 1 
 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
จัดการควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการศึกษา ให้พร้อมต่อการ
ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการดูแลระบบ
เครือข่าย การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการดูแล ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกลุ่ม
บริหารงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการใช้งานของบุคลากรและการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สพม.เขต 2 
   สภาพการด าเนินการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยมีอัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์

ต่อจ านวนนักเรียนเฉลี่ย 11 : 1  

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : จ านวนคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน แต่เป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย 



- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : มีจ านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการเรียนการ
สอนและมีแผนจัดท าโครงการเพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ในอนาคต 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: นักเรียนมีทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี 
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : คอมพิวเตอร์มีสภาพเก่า ตกรุ่น 

 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงให้กับโรงเรียนในสังกัด ตามจ านวนนักเรียน 
   2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หางบประมาณ
ซ่อมแซมระบบ DLIT เพ่ือให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เสริมการเรียนการสอนให้กับครู นักเรียน เพ่ือท าการเรียน
การสอน 
   2.3 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการส ารวจจัดหา
ซ่อมบ ารุงให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านคอยดูแลและพัฒนา
ระบบให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน  
   2.4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร        
มีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนนักเรียน 2 คน ต่อ 
คอมพิวเตอร์ 1 ตัว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนนักเรียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 

สพม.เขต 2 

 - ปัจจัยที่สถานศึกษาสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ คือ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งให้ผู้เรียนร่วมกันท างานที่มอบหมายเป็นกลุ่ม และมีการ
น าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนในกลุ่มร่วมมือกัน ทุกคนในกลุ่มต้องเข้าใจเหมือนกัน คนเก่งต้อง
ช่วยสอนคนอ่อน เพราะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้ท างานให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด จึงคิดว่าการให้
ผู้เรียนรับผิดชอบงานร่วมกัน มีการมอบหมายหน้าที่และแบ่งงานกัน วางแผนงานกันชัดเจน น่าจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาจ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนได้ 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : ขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือปรับปรุงคอมพิวเตรอ์

ที่ไม่รองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : แผนการบ ารุงคอมพิวเตอร์และเพ่ิมจ านวนให้

ผู้เรียนสามารถใช้งานได้เพียงพอ 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง: จัดเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนการ

สอนคอมพิวเตอร์ 
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : แผนโครงการรองรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของแต่ละแผนกวิชา 
 
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สอศ.  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ :  -  เพ่ิมโครงการรองรับในแต่ละปีงบประมาณ 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

- 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 

4.1.3) Partnership School 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
Partnership School รุ่นที่ 1 

โรงเรียนที่ไม่มี School 
Partner แต่ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

มีการท าแผนร่วมกับ
ภาคเอกชน 

ได้รับความร่วมมือ/
สนับสนุนจากภาคเอกชน 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพป. - - - - - - - 
สพม.1 0 0 0 0 0 0 0 
สพม.2 2 52 3.84 2 52 3.84 2 
รวม 2 52 3.84 2 52 3.84 2 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพม.เขต 2 
สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 

พบว่า โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ได้เข้าร่วม                     
โครงการโรงเรียนประชารัฐ เมื่อปี พ.ศ. 2560  โดยมี บริษัท  ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ให้การ
สนับสนุน การจัดท าห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา  จ านวน 22 ห้องเรียน ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องรับโทรทัศน์ ห้องเรียนละ 1 ชุด รวม 22 ชุด เพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของครู
และนักเรียนตามห้องเรียนประจ าชั้น และห้องศูนย์วิชาต่าง ๆ เช่น ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย ห้องศูนย์วิชา
คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิ ทยาศาสตร์
กายภาพ ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา  ห้องศูนย์วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น 



ผลการด าเนินงาน ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา ในกิจกรรมการเรียน
การสอน ส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพม.เขต 2 
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอน ICT ทรูปลูก

ปัญญา ในการเรียน การสอนรายวิชาต่าง ๆ  และได้จัดท าแบบบันทึกการใช้สื่อ ICT ไว้ประจ าห้องเรียนและ
ห้องศูนย์วิชา เพื่อให้ครูผู้สอน ได้บันทึกข้อมูลการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้
ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้สื่อ ICT ในการเรียนการสอนของครู 

ในกรณีครูผู้สอนบางท่านติดราชการหรือไปประชุม อบรม และสัมมนานอกสถานที่ ครูผู้สอน
แทนได้ใช้สื่อ จากห้องเรียน ICT ประกอบในการสอนแทนท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 2  
      1. จอเครื่องรับโทรทัศน์มีขนาดเล็กไป ท า
ให้นักเรียนที่นั่งด้านหลังห้องเรียนมองภาพไม่ชัด 
      2. ระบบเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ดังไม่
ทั่วถึงนักเรียนในห้องเรียนทั้งหมด โดยเฉพาะ
นักเรียนที่นั่งแถวหลังห้องเรียนได้ยินเสียงไม่
ชัดเจน 
      3. ไม่มีเครื่องเสียงและไมโครโฟนส าหรับให้
ครูใช้เวลาสอน ท าให้ครูต้องพูดเสียงดังมากขึ้น  
      4. ขาดการติดตามและประเมินผลจาก
บริษัทผู้สนับสนุนโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ 
 

      1. บริษัทผู้สนับสนุนโครงการติดตั้งเครื่องรับ
โทรทัศน์ที่มีขนาดจอใหญ่ขึ้น เพ่ือรองรับการใช้งานของ
ครูและนักเรียน 
      2. บริษัทผู้สนับสนุนโครงการติดตั้งระบบเสียงให้
เพียงพอต่อการใช้งานของครูและนักเรียน 
      3. บริษัทผู้สนับสนุนโครงการติดตั้งเครื่องขยาย
เสียงและไมโครโฟน ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ าเป็น 
ส าหรับการใช้งานให้กับโรงเรียน 
      4. ควรมีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่โครงการ หรือ
ตัวแทนจากบริษัทที่สนับสนุนโครงการ มารับทราบ
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากโรงเรียนอย่างน้อย ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพม.เขต 2 
ทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ ควรมีเจ้าหน้าที่มาติดตามและรับทราบปัญหาจากโรงเรียน 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้รับทราบปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 



5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 
4.1.4) การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครฐั/เอกชน ได้เขา้มามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารฐั 
ผลการด าเนินการ 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาตามความเปลี่ยนแปลงของทุกส่วนในสังคม  

การกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษาในด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณและการบริหารทั่วไป
ตลอดจนการให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประกอบกับงบประมาณที่รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษา
มีไม่เพียงพอ หน่วยงานและสถานศึกษาจึงต้องมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ก าหนดเป็น
กฎหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุน ซึ่งกล่าวถึงการให้
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุนในด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินทั้งจากของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน บุคคล ฯลฯ และให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มี
ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือให้โอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน
อย่างไรก็ตามเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงของทุกส่วนในสังคม การกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษา ในด้านวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณและการบริหารทั่วไป ตลอดจนให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตามภารกิจ ส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษา และหน่วยงาน  ทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

หน่วยงาน จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารฐั 

(แห่ง) 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป. 37 37 100 
สพม.1 67 1 1.50 
สพม.2 ไม่มีรายงานข้อมูล 

สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สอศ. 21 21 100 
กศน. 50 249 - 

สกอ.(สาธิต) 13 5 38.46 
รวม 167 292  



สพม.เขต 1 
1.  ธนาคารกรุงเทพ  ให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน  290,000 บาท  ในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน STEM Education กิจกรรมอบรมครูแกนน าเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  2.  บริษัท True ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ชุด 
  3.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ท าโครงการร่วม MOU กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สพม.เขต 2 
สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม โรงเรียนพุทธจักร พบว่า

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบโรงเรียนพุทธจักรวิทยาภายใต้โครงการประชา
รัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
            2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการด้านวิชาการและวิชาชีพอันจะน าไปสู่การมีรายได้ 
ระหว่างเรียน และการศึกษาต่อในอนาคต 

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชุมชน  
โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครู 
     1.1 เรื่องการสอนเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ O-NET ระยะเวลา 2 วัน 
     1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT) 
  2. จัดกิจกรรมโครงงานด้านอาชีพขนาดเล็ก 
   2.1 การฝึกอบรมด้านอาชีพ ระยะเวลา 2 วัน 
     2.2 ปฏิบัติจริงตามแผนงานด้านอาชีพ ระยะเวลา 1 เดือน 
     2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอ Best Practice 
  3. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
     3.1 ส ารวจความสนใจของนักเรียนในการเข้าร่วยมากิจกรรม 
     3.2 จัดหาวัสดุฝึกประกอบการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 

3.4 ลงมือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ตามกิจกรรม 
3.4 สรุปขั้นตอนการท างาน น าเสนอผลงาน 
3.5 ต่อยอดผลงานเพื่อการจ าหน่าย 

 
กศน. 
สถานศึกษามีการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หน่วยงาน สถาบัน/องค์กรทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน ในแต่ละพ้ืนที่ที่สถานศึกษารับผิดชอบ  เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาทิเช่น ล 
   1. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสั งคมและชุมชน  
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน เป็นต้น   
ซึ่งการศึกษาต่อเนื่องเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน/
ชุมชน สถานศึกษาให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์โดยใช้หลักปรัชญาคิดเป็น เพ่ือสามารถค้นหาสภาพปัญหาและความ



ต้องการที่แท้ของตนเอง/ชุมชน อันจะน าไปสู่การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และเมื่อสถานศึกษาได้จัดการศึกษา
ดังกล่าวให้ชุมชน อันยังผลให้ชุมชนได้รับการพัฒนา เป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่ประชาชนรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ จริงใจ ของครู กศน.  ดังนั้น ชุมชนและภาคีเครือข่าย จึงสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น สถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ ปราชญ์ วิทยากร บุคลากร และทรัพยากร เป็นต้น เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมไปด้วยกัน  
   2. การจัดการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนสถานที่พบกลุ่มจาก
ชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน สถานบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือใช้ในการกิจกรรมการเรียนการสอน การ
พบกลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

สกอ. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : สถานศึกษามีการประสาน

กับองค์กรภาครัฐ/เอกชน เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากการน านักเรียนไปทัศนศึกษา และเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน  ได้แก่  

- การน านักเรียนไปทัศนศึกษา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ท าการไปรษณีย์ งานแพทย์และ
พยาบาล ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์พิมุขสถานศิริราชพยาบาล พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 

- การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ สสวท.  สวทช.  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ตัวแทนผู้ปกครองจากหลากหลายอาชีพ (20 คน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : มีเครือข่ายชมรมครูผู้ปกครองและ
โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายเฉพาะด้านการเรียนการสอน 

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การสร้างการมี
ส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคมเพ่ือสนับสนุนการจัดศึกษาในรูปเป็นแหล่ง
เรียนรู้ วิทยากรให้ความรู้ ฯลฯ 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : 1) 
โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  2) มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชุน และ 3) มีความร่วมมือกับ
องค์กรอื่นๆเพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : มีโครงการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนทุกปีงบประมาณ 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

เพือเชิดชูเกียรติ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : นักเรียนและสถานศึกษาได้มีการจัดการศึกษาร่วมกัน
ในรูปแบบทวิภาคี และการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา 

 
 
 
 
 



๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด   โดยมี

ประเด็นการรายงาน ดังต่อไปนี้ 
การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม จากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ ดังนี้ 

1) ด้านวิชาการ 
2) ด้านงบประมาณ 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
4) ด้านการบริหารทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักในข้อนี้ดี จึงได้
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดได้ทราบถึงความส าคัญในการระดมทรัพยากร โดยใช้
วิธีที่หลากหลาย ดังนี้ 
       1. การของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       2. การขอรับการสนับสนุนจากบริษัทและองค์กรเอกชน 
       3. การส่งเสริม สนับสนุนบุคคล องค์กรเอกชนสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วม    
ในการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงาน 
       1. กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ    ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
       2. ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน   
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
     3. เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาส าคัญของสถานศึกษา อาทิ เช่น การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรือ อื่น ๆ 
      4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน   
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใสศรัทธาและให้การจัดการศึกษา 
       5. ให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงาน   
ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

สพม.เขต 1 
1. อ านวยความสะดวกใจการแจ้งเรื่อง และประสานงานจากหน่วยงานส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2.ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ขอท าโครงการร่วม 
MOU ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 



สพม.เขต 2 
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนและได้รับ

ความร่วมมือกันของฝ่ายบริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
เพื่อสร้างงานภายใต้โครงการประชารัฐ 

โครงการ งาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลผลิต 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง
ระบบโรงเรียน
พุทธจักรวิทยา
ภายใต้
โครงการ
ประชารัฐ 
 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการครู  
2 เรื่อง 
  1.1การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการสอนและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ 
O-NET  
  1.2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
เรื่องแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(DLIT) 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ  (O-NET ) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ3  
- ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 
รายการ จัดการเรียนรู้สอนอย่างมีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่แผนการสอนผลงานใน
เว็บไซด์ของตนเองบนเว็บไซด์ของโรงเรียน 

85 ดีเยี่ยม 

2. กิจกรรมโครงงานด้าน
อาชีพขนาดเล็ก 

-  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ เข้าร่วม
กิจกรรมฯ มีชิ้นงาน/ผลงานที่แสดงทักษะ
งานอาชีพมีความขยันหมั่นเพียร อดทน 
รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีได้
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธีและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

100 ดีเยี่ยม 

3. กิจกรรม ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 
  -กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ/การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

- ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สามารถ
น าทักษะกระบวนการไปต่อยอดความรู้ 
หรือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองหรือครอบครัว 
 

90 ดีเยี่ยม 

 
ผลงานดีเด่น 

  1. นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพมากข้ึน                
2. นักเรียนมีชิ้นงาน/ผลงานที่สามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและมี

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 0.61 (ปีการศึกษา 2559 ได้ค่าเฉลี่ย 
26.41 และในปีการศึกษา 2560 ได้ค่าเฉลี่ย 27.02) 



กศน. 
- ส านักงาน กศน. กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ 
หอประชุมคุรุสภา  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และก าชับให้สถานศึกษาในสังกัด ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามที่ได้ชี้แจงไว้ 
  - ส านักงาน กศน. กทม. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาทั้ง 50 แห่ง เป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัด
การศึกษา และเพ่ือให้สถานศึกษาได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานร่วมกัน 

 

  สกอ. 
   - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  : มีหน่วยงานระดับคณะใน
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

- โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  : ติดต่อ
ประสานงานล่วงหน้า แจ้งวันเวลาด าเนินการ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และงบประมาณ รวมถึงบุคลากร 
นักเรียนเข้าร่วมประชุม  

- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : 1) จัดตั้ง
เครือข่ายผู้ปกครอง 2) จัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง 3) จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียน 4) จัดตั้งโรงเรียนเครือข่าย และ 5) 
จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : มีการสอบถามติดตามนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าฝึกงานกับ

ภาครัฐและเอกชนที่ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ : มีโครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทวิภาคี 

 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 1  
ความต่อเนื่องของงบประมาณที่ ได้รับ เช่น  การได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัท True  ในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 20 ชุด  แต่ขาดงบสนับสนุนทางด้านอินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลและในการจัดการเรียนการสอน 

ควรมีงบสนับสนุนด้านอินเตอร์ เน็ต  
หรือควรขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

สพม.เขต 2  
โครงการขาดความต่อเนื่องไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในปีต่อไป 
เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 

 

ผู้สนับสนุนที่เป็น School partner ของโรงเรียน มีความเข้าใจไม่
ตรงการในเรื่องของโครงการในตอนแรก ท าให้โรงเรียนพลาด
โอกาสในด้านงบประมาณ 

 



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพม.เขต 1 
ควรมีการส่งเสริมเชิงนโยบายเกี่ยวกับงบสนับสนุนด้านความยั่งยืน และต่อยอดให้

สถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจนถึงระดับสามารถพ่ึงพาตนเองได้  การส่งเสริมให้มีภาคีเครือข่ายในด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียนให้มากข้ึนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในล าดับถัดไป 

 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

มัธยมวัดดาวคนอง 
 

162  ซอยเจริญนคร 65  ถนน- 
แขวงบุคโล  เขตธนบุรี กทม. 
10170 

-  การน าผลที่เกิดจากการส ารวจปัญหา
นักเรียนและโรงเรียน มาจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนอย่างรอบด้าน 
-  มีการส่งเสริมกีฬาวูซู 
-  กิจกรรมท าขนมคุ้กก้ีและส่งเสริมการขาย
หารายได้ระหว่างเรียน น าไปสู่การมีงานท า
ในอนาคต 

 
4.1.5) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
ตัวชี้ วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
ผลการด าเนินการ 

ศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา

ระดับกลุ่มจังหวัด 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 (คน) 

จ านวนความต้องการของตลาดแรงงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ระดับการศึกษา (คน) 

ปวช. ปวส. ป.ตร ี หลักสูตร
ระยะสั้น 

ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 

ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 

ป.ตร ี คิดเป็น
ร้อยละ 

หลักสูตร
ระยะสั้น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี             
2.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ             
3.วิทยาลัยเทคนิคสระบรุ ี             
4.วิทยาลัยเทคนิคมีนบรุ ี             
5.วิทยาลยัเทคนคิบางแสนวิทยาลยั 
เทคนิคระยอง 

            

6.วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา             
7.วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ   
พิษณุโลก 

            

8.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่             
9. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์             
10.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด             
11.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี             



 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : จ านวนผู้จบการศึกษาของวิทยาลัยไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ี 
 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สอศ. 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษก : เพ่ิมปริมารการรับเข้าศึกษาต่อของนักเรียน/นักศึกษา ทั้ง

ระดับ ปวช. และ ปวส. 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
- - 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 
 
 
 
 
 

12.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา             
13. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี             
14. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร             
15.วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็             
16.วิทยาลัยเทคนิคสราษฎ์ธาน ี             
17.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  
ปัตตาน ี

            

รวม             



 
5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
 
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 

5.1.1) การพัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน าผล

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัย 

ที่ท าการสอนระดับ
ปฐมวัยท้ังหมด (คน) 

จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่
จบวิชาเอกปฐมวัย 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัยทีไ่ม่
จบวิชาเอกปฐมวัย 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยไดร้ับการพฒันา 

เพื่อน าผลมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
คน คิดเป็นร้อยละ 

สพป. 225 182 43 37 86.05 
สศศ. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สช. ไม่มีรายงานข้อมูล 
สกอ.(สาธิต) 36 36 0 0 0 
อปท. ไม่มีรายงานข้อมูล 
อ่ืนๆ ไม่มีรายงานข้อมูล 
รวม 261 218 43 37 14.18 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
  ครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ศึกษาหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยพัฒนาตนเองเพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ทุกโรงเรียนได้น าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย/ทุกโรงเรียนได้น าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจัดมุ่งหมายของหลักสูตรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร 
ครู พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ทราบ จนรู้และเข้าใจแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาการของเด็กตามวัย ศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สกอ. 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) : ครูปฐมวัยที่โรงเรียน จบ

การศึกษาวิชาเอกปฐมวัยทั้ง 12 คน  โดยมีครูจ านวน 9 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกปฐมวัย และ
ครูจ านวน 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : โรงเรียนจัดให้มีและคัดเลือก
บรรจุครูที่มีวุฒิตรงตามระดับปฐมวัย 
 
 



๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพป.กทม. 
  ครูศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

สกอ. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : มีหน่วยงานระดับคณะศึกษาศาสตร์ที่มี

สาขาปฐมวัย  
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

- - 
 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

- 
 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

- - - 
 

5.1.2) การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผล 

การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผล
การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน  

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 1,054 1,024 97.15 
สพม.เขต 1 5,518 5,518 100 
สพม.เขต 2 5,955 5,955 100 
สอศ. 196 196 100 
-วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก 40 40 100 
-วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 83 83 100 
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 40 40 100 
-วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 33 33 100 

รวม 12,723 12,693 99.76 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตาม

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้(PLC) 

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา 
น าผลการพัฒนามาใช้ในการ

เรียนการสอน 
(คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป. 806 806 100 
สพม.เขต 1 5,518 2,945 53.37 
สพม.เขต 2 ไม่มีรายงานข้อมูล 
สอศ. 38 38 100 
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอีย่มละออ 5 5 100 
-วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 33 33 100 

รวม 6,362 3,789 59.56 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

สพป.กทม. 
ครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เป็นระบที่แท้จริง มี
การประชุมเพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สพม.เขต 1 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ด าเนินการพัฒนาครู โดยจัดให้มีการ

อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน  67  โรงเรียน เพ่ือให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจ ในการน าความรู้ไปขยายผลต่อในสถานศึกษา 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ PLC น าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ครูมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบชิ้นงานและกระบวนการท างาน  มี
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ด าเนินการพัฒนาครูตามโครงการพัม
นาครูรูปแบบครบวงจร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีครูเข้าร่วมโครงการจ านวน  2,945 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  53.37  จากการด าเนินงานครูได้พัฒนาตนเองจากโครงการนี้ ท าให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนในสังกัดโดยภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
ส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ส. 2562  ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดพัฒนาครูประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 



สพม.เขต 2 
ผลการด าเนินการพัฒนาครูรูปแบบใหม่และ PLC สถานศึกษาใน สพม.2 ด าเนินการ PLC 

โดยผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ  
    1) ครูร่วมกัน 5 - 7 คน โดยประกอบด้วย ครูผู้สอน ครู buddy และ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามปัญหา หรือ ภาพแห่งความส าเร็จที่ต้องการให้เกิดข้ึน โดยมี
องค์ประกอบของ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมบ้างเป็นบางครั้ง  
    2) สมาชิก PLC ที่จับกลุ่มร่วมกัน เข้าสังเกตการณ์สอน โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้เรียนว่า
เป็นไปตามความคาดหวังของการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
    3) ร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ที่ได้สังเกตจากห้องเรียนจริง และ  
    4) จัดท าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ วิจัยและพัฒนา รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

สพม.เขต 1 
1  โรงเรียนมีการจัดท าแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

  2.  โรงเรียนด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแผน 
  3.  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรม/พัฒนา ในหลักสูตรที่สอดคล้อง
ตามความต้องการ และสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
  4.  ประชาสัมพันธ์โครงการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาสมัครเข้ารับ
การอบรม / พัฒนา 
  5.  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเองของครู 
  6.  สรุปผลการด าเนินงาน 

สพม.เขต 2 
- การพัฒนาครูรูปแบบใหม่และ PLC มีกระบวนการนิเทศ อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
1) ร่วมประชุมวางแผนกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหารและครู  

  2) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ โดยหน่วยงานได้สร้างเครื่องมือนิเทศ  ได้แก่ แนวทางการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  3) ด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานที่วางเอาไว้โดย เข้านิเทศโรงเรียน และ ให้คู่มือแนว
ทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
  4) ติดตาม ตรวจสอบ เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ก าลังใจ ตอบข้อซักถามโรงเรียน  
  5) ให้โรงเรียนจัดท ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด ถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

สพม.เขต 1  
ข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรที่จะให้ความรู้ วิธีการ เทคนิค การจัด PLC และ
การก ากับติดตาม 

- 

ปัญหารการลงทะเบียนในระบบ Training OBEC มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
หากเกิดข้อผิดหลาดไม่สามารถแก้ไขได้เอง ต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ
ของ สพฐ. 

- 

ปัญหาการประมวลผล และรวบรวมข้อมูลจ านวนครู จ านวนหลักสูตรที่
ครูลงทะเบียน  จ านวนงบประมาณที่ครูได้ใช้ไป จากโปรแกรมระบบ 
Training OBEC ยังไม่คลอบคลุมกับข้อมูลที่ต้องการทราบ ข้อมูล
บางอย่างทางเขตพ้ืนที่ไม่สามารถประมวลผลได้เอง 

- 

ปัญหาด้านหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียน บางหลักสูตรตรงตามความ
ต้องการของครูแต่ไม่มีการจัดอบรมในเขตพ้ืนที่ของตนเองหรือเขต
ใกล้เคียง ครูต้องเดินทางไปอบรมไกล และบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่
ขออนุมัติไว้กับคุรุพัฒนา 

- 

ปัญหาด้านหน่วยจัดอบรม  ความไม่พร้อมของหน่วยจัดอบรม มีการ
เปลี่ยนสถานที่จัด การยกเลิกหลักสูตรเป็นจ านวนมาก 

- 

สพม.เขต 2  
ครูบางส่วนข้ามขั้นตอนในการท า PLC โดยการท านวัตกรรมในชั้นเรียน 
โดยยังไม่ได้ท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษานิเทศก์เข้าสังเกตการณ์สอนครู
รายโรงเรียน (ถ้าต้องการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
จริงจัง) 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

สพม.เขต 1 
1. ควรจัดอบรมให้ครูรู้จักใช้เทคนิควิธีในการจัด PLC ทีม่ีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
2. ควรจัดเวทีวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนวิชาชีพระดับชาติ เพ่ือให้ครูทั่ว

ประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการและแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการสมัครต้องชัดเจน เข้าใจง่าย 

ลดขั้นตอนทียุ่่งยาก 
4. ระบบลงทะเบียนควรพัฒนาให้มีการประมวลผลที่คลอบคลุมกับข้อมูลการติดตาม

ประเมินผลที่ต้องการทราบ 
5. ควรให้หน่วยงานในส่วนกลางเป็นผู้จัดอบรม เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ

พัฒนาของครู อีกท้ังเป็นการประหยัดงบประมาณค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
สพม.เขต 2 
- ให้ความส าคัญกับชั่วโมง PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และน าไปใช้ในห้องเรียน

อย่างแท้จริง 



 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนสตรีวิทยา 
 

82  ซอย- ถนนดินสอ  แขวงบวร
นิเวศ  เขตพระนคร กทม. 
10200 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ PLC 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา พุทธมณฑล 
 

70  ซอย- ถนนพุทธมณฑล สาย 
3  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา 
กทม. 10170 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้
กระบวนการ PLC 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
 

45  ซอย- ถนนอิสรภาพ  แขวง
บ้านช่องหล่อ  เขตบางกอกน้อย 
กทม. 10700 

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระภาษาไทย โดยใช้
กระบวนการ PLC 

รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สหวิทยาเขตนวลจันทร์ การพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบการใช้
โครงงานคุณธรรมเป็นฐานตาม
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สหวิทยาเขตวังทองหลาง การพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบการใช้
โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5.1.3) การฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตาม

สาขาวิชาที่สอนที่สอน 
ผลการด าเนินการ 

 
หน่วยงาน 

จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ 

(คน) 

จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝกึงานในสถาน
ประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

(คน) 
ข้าราชการ

ครู   
ครูอัตรา

จ้าง   
พนักงาน
ราชการ  

รวม ข้าราชการ 
ครู   

ครูอัตรา
จ้าง   

พนักงาน
ราชการ  

รวม ร้อยละ 

สอศ. 15 2 - 12 11 2 - 12 80.00 
วิทยาลยักาญจนาภิเษกหนองจอก 9 2 - 6 4 2 - 6 15 
วิทยาลยัอาชวีศึกษาเอี่ยมละออ 3   3 3   3 100 
วิทยาลยัศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 3   3 3   3 0.99 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
สอศ.  
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : วิทยาลัยก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานต้องเป็น

ข้าราชการครเูท่านั้น 
- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : ครูได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ : ครูสายอาชีพมีการพัฒนาตนเองตรงตามวิชาชีพของ

ตนเอง มีทักษะวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร : สนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้ารับการฝึกงานในสถาน
ประกอบการช่วงปิดภาคเรียนได้ 

- วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก : มีโครงการส่งครูเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 
และมีการนิเทศติดตามของฝ่ายบริหาร 

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
- - 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. นโยบาย : การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 

6.1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 
6.1.1) การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 
ตัวช้ีวัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้ 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้อง 

กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่ม
จังหวัด 

     

2. มีการบูรณาการการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค 

     

3. มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก
กระทรวง ศึกษาธิการ 

     

4. มีการน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ      

รวม      
 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด โดยการศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และเข้าร่วมการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการต่างๆ และจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 

2. ได้ด าเนินงานโครงการโดยการบูรณาการการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค  

3. ได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ โดยมีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 
ศึกษาธิการ อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมูลนิธิที่สนุบสนุนด้านการศึกษา  

4. น าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและปฏิทินที่ชัดเจน และปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน
อย่างเคร่งครัด  

 



๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

1. การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
2. ประสานเครือข่าย เพ่ือสร้างพันธมิตร ในการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมูลนิธิที่สนุบสนุนด้านการศึกษา  

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศระดับพ้ืนที่ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีจ านวนสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก และ
หน่วยงานต้นสั งกัดของสถานศึกษา เช่น ส านักงาน
คณะกร รมก า ร ก า ร ศึ ก ษ า เ อก ชน  แล ะส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการ ส่งผลให้การติดตาม
ข้อมูลต่างๆล้าช้า และข้อมูลที่ได้มาไมม่มีความสมบูรณ์ 

ประสานข้อมูลโดยให้เวลาในการด าเนินการ
จัดการข้อมูลเป็นเวลานาน  

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

   ออกประกาศ หรือ แนวทางในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับกระทรวงให้มี
ความสอดคล้องกันในทุกสังกัด โดยก าหนดประเด็นในการจัดเก็บข้อมูลในระดับกระทรวงให้ชัดเจน เพ่ือให้การ
ด าเนินการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งมีความสอดคล้องกัน 
 

6.1.2) ความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดท าแผนการพัฒนา

การศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(Area - Based Education Management) 

 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษา
เพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - 

Based Education Management) 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยง
การจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 

     

2. มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิง
พ้ืนที่ 

     

รวม      
 



สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิ งพ้ืนที่ 

โดยการบูรณาการการท างานที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การพัฒนา 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

1. การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
2. ประสานเครือข่าย เพ่ือสร้างพันธมิตร ในการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมูลนิธิที่สนุบสนุนด้านการศึกษา  

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
- - 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

  - 
 
6.1.3) การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 

และติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณา

การข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 

ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล      
2. มีการประมวลผลข้อมูลและจัดท าสาระสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด  

     

3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ในการวางแผนการศึกษา 

     

รวม      
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล โดยการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางการศึกษาเพ่ือรวมรวมข้อมูล  

2. มีการประมวลผลข้อมูลและจัดท าสาระสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของ
จังหวัด โดยน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลและจัดท าเป็นรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 
4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผนการศึกษา น าข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้จากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไปเผยแพร่
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ในการวางแผนการศึกษาและการด าเนินงาน 

 
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
1. การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
2. ประสานเครือข่าย เพ่ือสร้างพันธมิตร ในการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมูลนิธิที่สนุบสนุนด้านการศึกษา  

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศระดับพ้ืนที่  เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีจ านวนสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก และ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการ 
ส่งผลให้การติดตามข้อมูลต่างๆล้าช้า และข้อมูลที่ได้มาไมม่มี
ความสมบูรณ์ 

 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

   ออกประกาศ หรือ แนวทางในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับกระทรวงให้มี
ความสอดคล้องกันในทุกสังกัด โดยก าหนดประเด็นในการจัดเก็บข้อมูลในระดับกระทรวงให้ชัดเจน เพ่ือให้การ
ด าเนินการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งมีความสอดคล้องกัน. 
 
 
 
 
 



 
 
 


