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พิเศษภาคตะวนัออก และประสานสอดคล้องกับหลักการบริหารตามแนวคิดปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง  โดยมีการด าเนินนโยบายการบริหารสถานศึกษาในดา้นต่างๆเพื่อให้สอดคลอ้งกบัภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก   ผูว้ิจยัได้เสนอรายละเอียดและขั้นตอนของการน า
รูปแบบไปใช ้เพื่อใหผู้ใ้ชรู้ปแบบสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกวิธีง่ายต่อการปฏิบติั ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา  
 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือฉบบัน้ีจะก่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 
การน ารูปแบบไปใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีเป็นพื้นฐานและ 
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคมและประเทศต่อไป  
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ตอนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ 
 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)   ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันาความเจริญกา้ว 
หนา้ของประเทศ ไวว้า่  “ ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  ซ่ึงในหว้งเวลาดงักล่าวการพฒันาประเทศจะ มุ่งเนน้การสร้าง
สมดุลระหว่างการพฒันาความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง  ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ให้ความส าคัญกับการสร้างและพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะท าให้ไทยเป็น
ศูนยก์ลางทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและนวตักรรม พฒันา
เมืองและส่งเสริมการท่องเท่ียว  (ราชกิจจานุเบกษา, 2561, หนา้ 1-25)    อีกทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  เป็นแผนพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์
ท่ีสอดคลอ้งและเป็นการน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  สู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ในระย 5 ปีแรก เป็น
การมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ มี
ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจ านวน 10  ยทุธศาสตร์ 
ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมลดและความเหล่ือมล ้าในสังคม 3) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้
อยา่งย ัง่ยนื    4) ยทุธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 5) ยทุธศาสตร์
การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยืน และ 6) ยุทธศาสตร์



 
 

 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย            
7) ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) ยทุธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรม 9) ยทุธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ                   10
) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา  (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564), หนา้ 13-21) 
 การขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก เพื่อให้
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12            
(พ.ศ. 2560-2564) และพระราชบญัญติั เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 อยา่งเป็นรูปธรรม  
รัฐบาลไทยจึงไดริ้เร่ิมโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor:EEC)  ซ่ึง
เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัของรัฐบาลในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ชั้นน าและเมืองน่าอยู่ของเอเชียท่ีจะช่วยสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตและรายไดข้องประชาชน โดยไดก้ าหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมท่ีเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท  ครอบคลุมพื้นท่ี 
3 จงัหวดัได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง เน่ืองจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาค
อาเซียนสามารถเช่ือมโยงไปยงัประเทศจีนและอินเดียท่ีมีประชากรจ านวนมากและมีอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจสูงขณะเดียวกนัยงัมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัและยงัเป็นรากฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ (ส านกัวิชาการส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2560) 
 ส าหรับดา้นการศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัราชการพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดแนวทางการใน
การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา ดังน้ี 1) การพัฒนาระยะสั้ น  เป็นการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเขา้มาและอนุญาตให้สถาบนัการศึกษา
ศกัยภาพสูงจากต่างประเทศมาด าเนินการในพื้นท่ี EEC เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และจดัท าหลกัสูตร
อบรมครูระยะสั้น  2) การพฒันาระยะปานกลาง โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ในระดับปฐมวยัและ
ประถมศึกษา จดัให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาสมอง ภาษา และสร้าง
ศกัยภาพพื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี พฒันาบุคลากรการสอน ให้สามารถจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรใหม่   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอน สร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย นวตักรรม และเทคโนโลยี เสริมสร้างทกัษะดา้นเทคโนโลยี วิจยั และ
พฒันา ปลูกฝัง สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุน้ให้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดบัมธัยมศึกษา



 
 

 

ตอนปลาย จดัให้มีโรงเรียนน าร่องจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนเขา้สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะ 
โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมีรายวิชาบงัคบัพื้นฐานส าหรับทุกอุตสาหกรรม รายวิชาเลือกเฉพาะอุตสาหกรรม 
เก็บสะสมชั่วโมงการฝึกงานในอุตสาหกรรมท่ีตรงกับทักษะและความสนใจ (ส านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 
 โรงเรียนบา้นบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง   มีวิสัยทศัน์ของโรงเรียนคือ “ สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นดา้นคุณธรรม จริยธรรม   วิชาการ 
และบูรณาการอาเซียนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่มาตรฐานสากล” โดยมีพนัธกิจใน
การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ ดงัน้ี    1) ส่งเสริม  สนบัสนุน  การจดักิจกรรมเพื่อสร้างลกัษณะนิสัย
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ 2) ส่งเสริม  สนับสนุนการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  3)สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   4) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน  เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  5) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 6) ส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถ  ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ   7) ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อรองรับการแข่งขนั นวตักรรม การมี
งานท าและประชาคมอาเซียน 8) ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 9)จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้ทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 10) พฒันาระบบการบริหาร
จดัการด้วยระบบคุณภาพระดับชาติ (TQA) และ11)จดักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ศกัยภาพเป็นพลโลก   โรงเรียนบา้นบึง “อุตสาหกรรมนุ-เคราะห์”  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นแรงงานท างานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
รวมทั้งการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  ในการบริหารจดัการศึกษา แม้
จะมีความพยายามท่ีจะจดัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  แต่การด าเนินการในด้าน
อ่ืนๆ ยงัไม่ครอบคลุมในทุกด้าน   ดังนั้นผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั
สนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area – based management) 
เน่ืองจากมีความเหมาะสมกบับริบททางพื้นท่ี  และเพื่อให้ไดรู้ปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดรับ
กบัพื้นท่ีพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก อย่างครอบคลุมในทุกดา้น อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็น
รูปธรรม ก่อประโยชน์ใหก้บันกัเรียน สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 



 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ  
  1) เพื่อใหก้ารน ารูปแบบท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้นไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบับริบทของสถาน 
ศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
 2) เพื่อเป็นแนวทางใหก้ารใชรู้ปแบบท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้นเพื่อบริหารสถานศึกษาในเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออกใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
3. ประโยชน์ท่ีได้จากคู่มือ 
 1) สถานศึกษาสามารถน ารูปแบบไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
 2) สถานศึกษาไดรั้บการบริหารจดัการศึกษาเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธภาพมากยิง่ขึ้น 
 3) สถานศึกษาในพื้นท่ีพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ไดแ้นวทางในการประยกุตใ์ชรู้ปแบบและ 
คู่มือในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตอนที่ 2 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน  เพ่ือรองรับเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวันออก : โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 

 
1. แนวคิดในการพฒันารูปแบบ  
 1.1 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน  (Area – based management: ABM)   

           เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันา

ตนเอง ไดต้ามความถนดัและสนใจ ในการเขา้สู่เส้นทางการประกอบอาชีพท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ภาคธุรกิจ และด ารงตนอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชนและสังคมอยา่งมีความสุข  สนบัสนุนการสร้างอาชีพและ

การสร้างรายไดท่ี้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง

สถานศึกษากบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  

 1.2 นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 

           มีเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ  เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยจะส่งเสริม 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดย

แบ่งเป็น  5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการต่ออยอด (First S-Curve) ไดแ้ก่ ยานยนต์

สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ  การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ ห่นยนตเ์พื่อ

การอุตสาหกรรม  การบินและโลจิสติกส์    เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ    ดิจิทลั และการแพทยค์รบ

วงจร   โดยจะด าเนินการในพื้นท่ี 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก เพื่อรองรับการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 
 

 

 1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 

          เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี

ส่วนในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมในสายวิชาช่างหรือวิชาท่ีรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการใหส้ถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และฝึกประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรภายนอก ใหค้วามรู้หรือทกัษะเฉพาะ

กบัครูและนกัเรียน 

 1.4 แนวคิดปรัชญาของเศรษกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP)    
  ประกอบดว้ย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั 
และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม โดย 
  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี พอเหมาะ ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  ยดึหลกัทาง
สายกลาง ในการด าเนินกิจกรรม ในท่ีน้ีหมายถึง การบริหารสถานศึกษาบนพื้นฐานของการรู้จกัตนเอง 
มีความพอดี มีความสมดุล ไม่สุดโต่ง ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษา  โดยค านึงถึงผลท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าอย่างรอบคอบ ใชห้ลกัเหตุผลตามความพอเพียง ใชปั้ญญาในการพิจารณา
ตดัสินใจ ตามหลกัวิชาการ กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม   
  การมีภูมิคุม้กันท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวด้านต่างๆ ในการบริหารสถานศึกษาให้
พร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและ
วฒันธรรม เพื่อใหส้ามารถปรับตวัและรับมือสถานการณ์ต่างๆได ้
  เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกับหลกัวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารสถานศึกษาอยา่งรอบดา้น เพื่อประกอบการวางแผนการปฏิบติัอยา่งรอบคอบ 
  เ ง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง  การยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใส ยติุธรรม เขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่
คณะ ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน พากเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 1.5 วงจรคุณภาพตามแนวคิดทฤษฎีของเดมมิ่ง (Deming) ซ่ึงประกอบดว้ย  
  1) การวางแผน (Plan-P) คือ การวางแผนหรือการจดัท าแผน เป็นการเตรียมการในการ
ปฏิบัติงานหรือเก่ียวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก    



 
 

 

  2) การปฏิบัติตามแผน (Do-D)  คือการปฏิบัติตามแผนเป็นการบริหารแผน หรือ
โครงการของแต่ละฝ่ายตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารสถานศึกษาจะท าหน้าท่ีส่งเสริม
สนบัสนุน และอ านวยความสะดวก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ   
  3) การตรวจสอบและประเมินผล (Check-C)  คือ การตรวจสอบและประเมินผล เป็น
ขั้นตอนต่อเน่ืองจากการปฏิบัติ  เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเพียงใด และเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันางาน 
  4) การปรับปรุงและการพฒันาการปฏิบัติงาน (Act-A) คือ การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบติังานตามผลการตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อให้การปฏิบติังานไดรั้บการแกไ้ขอย่างทนัที ไม่
ปล่อยให้ปัญหาท าให้การท างานหยุดชะงัก  นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันางานท่ีมีการปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายใหดี้ยิง่ขึ้นอีกดว้ย   
     
2. องค์ประกอบของรูปแบบ  
 องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย 

 1) ปัจจยัน าเขา้ (Input) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีเร่ิมเขา้ไปในรูปแบบ เพื่อใหร้ะบบเกิดการ 
ด าเนินการ ประกอบดว้ย  บุคลากร  งบประมาณ   วสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยี   
และการจดัการ   

 2) กระบวนการ(Processes) หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการของรูปแบบ เพื่อใหเ้กิด
ผลิตผล (Product)  ตามท่ีตอ้งการ  ประกอบดว้ย  

  2.1) การบริหารวิชาการ   ไดแ้ก่ 
   - ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    
   - ดา้นการจดัการเรียนรู้      
   - ดา้นการวดัและประเมินผล    
   - ดา้นส่ือ นวตักรรมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้   
   - ดา้นการวิจยั    
   - ดา้นการนิเทศการศึกษา    
   - ดา้นการแนะแนว   
 



 
 

 

  2.2) การบริหารบุคลากร    ไดแ้ก่ 
   - ดา้นการวางแผนงาน    
   - ดา้นเตรียมความพร้อมใหก้บัครู    
   - ดา้นการสนบัสนุนและพฒันา    
   - ดา้นขวญัและก าลงัใจ    
  2.3) การบริหารงบประมาณ  ไดแ้ก่ 
   - การวางแผนงบประมาณ   
   - การขออนุมติังบประมาณ   
   - การบริหารการใชง้บประมาณ   
   - การประเมินผลการใชง้บประมาณ    
  2.4) การบริหารงานทัว่ไป   ไดแ้ก่ 
   - การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ    
   - การพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและเทคโนโลย ี    
   - การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม    
   - ความร่วมมือกบัชุมชน ทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืน   
 3) ผลิตผล (Product)  หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการของรูปแบบ ประกอบดว้ย

ผลผลิต (Output)   ผลลพัธ์ (Outcome)  และผลกระทบ (Impact)      
 
2.3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน  เพ่ือรองรับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก : 
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
 ผูว้ิจยัพฒันารูปแบบเชิงระบบ ประกอบดว้ย ตวัแปรน าเขา้ (Input) กระบวนการ(Process) และ

ผลิตผล(Product) โดยตวัแปรน าเขา้ประกอบดว้ย บุคลากร (Man) งบประมาณ(Money)  วสัดุ อุปกรณ์ 

สถานท่ี และระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยี(Material) และ การจดัการ(Management) ซ่ึงสัมพนัธ์เช่ือมโยง

และเป็นปัจจยัท าให้เกิดกระบวนการ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

พื้นท่ีเป็นฐาน แนวคิดของการร่วมมือของชุมชน (Community) บูรณาการกบันโยบายเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) และประสานสอดคลอ้งกับหลกัการบริหารตามแนวคิดปรัชญาของเศรษกิจ

พอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ประกอบดว้ย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ ความพอประมาณ 



 
 

 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม  โดยการน าแนวคิดทั้งหมดน้ี

เป็นกรอบพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดยมีมิติการ

บริหารทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารวิชาการ การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณและการ

บริหารงานทัว่ไป   ซ่ึงไดรั้บการออกแบบรายละเอียดในการบริหารตามกรอบของแนวคิด บูรณาการ 

เช่ือมโยงให้เขา้กับบริบทของโรงเรียนบา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"  ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของ

รูปแบบในการบริหาร ซ่ึงจะน าหลกัของวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการก ากับการด าเนินการให้

เป็นไปอยา่งมีระบบ  ด าเนินตามขั้นตอนและก่อใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  อนัจะน าไปสู่

การเกิดผลิตผล(Product) ซ่ึงประกอบด้วย ผลผลิต (Output) ซ่ึงเป็นผลท่ีได้จากการด าเนินการท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม   ผลลพัธ์ (Outcome) ซ่ึงเป็น

ผลท่ีเกิดขึ้นหลงัจากการด าเนินการตามแผนการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม  เสร็จส้ินไปช่วงเวลา

หน่ึงแลว้เกิดผลตามมาจากการไดรั้บประสบการณ์ในขั้นตอนของกระบวนการ และผลกระทบ(Impact) 

เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิตหรือผลลพัธ์ ท่ีมีผลในวงกวา้ง หรือส่งผลเปล่ียนแปลงต่อองค์กร ชุมชน 

หรือสังคม  ท าใหไ้ดรู้ปแบบ แสดงดงัภาพ 
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- บุคลากร 
- งบประมาณ 
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- การจดัการ 
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 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน 
เพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก : โรงเรียนบา้นบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"     

 



 
 

2.4 คําอธิบายรูปแบบ 
 ผูว้ิจยัอธิบายรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน  เพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก: โรงเรียนบา้นบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"    ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ปัจจัยนําเข้า (Input)   ประกอบดว้ย 

1.1 บุคลากร  
 เป็นทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุนต่างๆ ในสถานศึกษา  
1.2 งบประมาณ 
 เป็นทรัพยากรทางการเงิน ท่ีสถานศึกษาไดรั้บการจดัสรรจากส่วนกลาง รวมทั้งงบประมาณท่ี

ไดก้ารระดมทุนของสถานศึกษา 
1.3 วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี 
 เป็นทรัพยากรในดา้นการสนบัสนุนการท างานของบุคลากร ไดแ้ก่ อุปกรณ์ โสตทศันูปกรณ์

ต่างๆ อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบติัการ รวมทั้งระบบฐานขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
1.4 การจัดการ 
 เป็นวิธีการบริหารงานของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

2. กระบวนการ(Process)  

    2.1 แนวคิด 

 2.1.1 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน  (Area – based management: ABM)   

           เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันา

ตนเอง ไดต้ามความถนดัและสนใจ ในการเขา้สู่เส้นทางการประกอบอาชีพท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ภาคธุรกิจ และด ารงตนอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชนและสังคมอยา่งมีความสุข  สนบัสนุนการสร้างอาชีพและ

การสร้างรายไดท่ี้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง

สถานศึกษากบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  

 2.1.2 นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 

           มีเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ  เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยจะส่งเสริม 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดย



 
 

แบ่งเป็น  5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการต่ออยอด (First S-Curve) ไดแ้ก่ ยานยนต์

สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ  การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ ห่นยนตเ์พื่อ

การอุตสาหกรรม  การบินและโลจิสติกส์    เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ    ดิจิทลั และการแพทยค์รบ

วงจร   โดยจะด าเนินการในพื้นท่ี 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ใหเ้ป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก เพื่อรองรับการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 

          เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี

ส่วนในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมในสายวิชาช่างหรือวิชาท่ีรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการใหส้ถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และฝึกประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรภายนอก เพื่อสนบัสนุนการใหค้วามรู้

หรือทกัษะเฉพาะกบัครูและนกัเรียน รวมทั้งการสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา

 2.1.4 แนวคิดปรัชญาของเศรษกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP)   

 ประกอบดว้ย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั และอยู่

ภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม โดย 

  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี พอเหมาะ ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  ยดึหลกัทาง
สายกลาง ในการด าเนินกิจกรรม ในท่ีน้ีหมายถึง การบริหารสถานศึกษาบนพื้นฐานของการรู้จกัตนเอง 
มีความพอดี มีความสมดุล ไม่สุดโต่ง ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษา  โดยค านึงถึงผลท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการกระท าอยา่งรอบคอบ ใชห้ลกัเหตุผลตามความพอเพียง ใชปั้ญญาในการพิจารณา
ตดัสินใจ ตามหลกัวิชาการ กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม   
  การมีภูมิคุ้มกนัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัดา้นต่างๆ ในการบริหารสถานศึกษาให้
พร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรม เพื่อใหส้ามารถปรับตวัและรับมือสถานการณ์ต่างๆได ้
  เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารสถานศึกษาอยา่งรอบดา้น เพื่อประกอบการวางแผนการปฏิบติัอยา่งรอบคอบ



 
 

  เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง การยดึหลกัคุณธรรมเป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใส ยติุธรรม เขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่
คณะ ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน พากเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 2.1.5 วงจรคุณภาพ PDCA 
  1) การวางแผน (Plan-P) คือ การวางแผนหรือการจดัท าแผน เป็นการเตรียมการในการ
ปฏิบัติงานหรือเก่ียวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ  ในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก   
   2) การปฏิบัติตามแผน (Do-D)  คือการปฏิบัติตามแผนเป็นการบริหารแผน หรือ
โครงการของแต่ละฝ่ายตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารสถานศึกษาจะท าหน้าท่ีส่งเสริม
สนบัสนุน และอ านวยความสะดวก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  
   3) การตรวจสอบและประเมินผล (Check-C)  คือ การตรวจสอบและประเมินผล เป็น
ขั้นตอนต่อเน่ืองจากการปฏิบัติ  เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเพียงใด และเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันางาน 
  4) การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติงาน (Act-A) คือ การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบติังานตามผลการตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อให้การปฏิบติังานไดรั้บการแกไ้ขอย่างทนัที ไม่
ปล่อยให้ปัญหาท าให้การท างานหยุดชะงัก  นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันางานท่ีมีการปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายใหดี้ยิง่ขึ้นอีกดว้ย   

 2.2 กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 

 2.2.1 การบริหารวิชาการ (Academic administration: A) 

          แบ่งเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
           2.2.1.1  ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
           1) วางแผนการพฒันาหลกัสูตรท่ีรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  อยา่ง
เป็นรูปธรรม เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะส าหรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก   
   2) ก าหนดกรอบ โครงสร้างหลกัสูตรท่ีรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง



 
 

   3) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผ่านการระดมสมองจากทุกภาคส่วน  โดย
ค านึงถึงความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรและพฒันาความรู้และทักษะเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก   
   4) พฒันาหลกัสูตรแบบทวิภาคี ในการจดัการศึกษาบูรณาการกบัอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลยัในพื้นท่ี เป็นหลกัสูตรทางเลือกใหก้บัผูเ้รียนตามความถนดัและสนใจ 
   5) น าหลกัสูตรท่ีพฒันา ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยการท าความเขา้ใจกบั
ครูผูส้อนและบุคลากรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้
   6) นิเทศ ก ากบั และติดตามการบริหารและการน าหลกัสูตรท่ีพฒันาขึ้นไปใช้
อยา่งต่อเน่ือง 
   7) ประเมินผลการใช้หลักสูตร  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
   8) ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ให้ดียิ่งขึ้น โดยใชข้อ้มูลจากผลการประเมิน
หลกัสูตรมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา 
             2.2.1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้     มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
   1) ผูบ้ริหารสนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โดยการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นให้นักเรียน

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง  

  2) ครูส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด

สมรรถนะส าหรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ ทกัษะดา้นภาษา ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและทกัษะดา้นการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

  3) ครูสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ใหก้บันกัเรียน

ในขั้นตอนการจดัการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

  4) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูท างานเป็นทีม ผา่นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียน 

รู้ทางวิชาชีพ (Professionl Learning Community)  โดยมีเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความพร้อม

ส าหรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

  5) ครูจดัประสบการการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะ 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย จากสถานการจ าลองหรือสถานการณ์จริง 



 
 

6) ครูพฒันาส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เช่ือมโยงและบูรณาการกบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

   7) ครูท าการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในเขตพัฒนาพิ เศษภาค

ตะวนัออกและน าผลวิจยัมาใชพ้ฒันาคุณภาพนกัเรียน 

  2.2.1.3 ด้านการวัดและประเมินผล   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
             1) ก าหนดทกัษะหรือสมรรถนะท่ีพื้นฐานในการรองรับเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก โดยค านึงถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ไดแ้ก่  

   - ทกัษะด้านภาษา โดยเน้นทกัษะภาษาองักฤษในระดับท่ีสามารถ

ส่ือสารเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัการท างานและการประกอบอาชีพได ้ นอกจากน้ีให้พฒันาภาษาต่างประเทศ

ภาษาท่ีสอง เช่น ภาษาจีน ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถส่ือสารเบ้ืองตน้ได ้ 

    - ทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั   สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ

เรียนรู้ ในชีวิตประจ าวนั  และใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งรู้เท่าทนั  

    - ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และการคิดขั้นสูง  ไดแ้ก่ ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงระบบ  

    - ทกัษะทางอาชีพ  เน้นให้นักเรียนมีทกัษะในการประกอบอาชีพท่ี

สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ทกัษะทางช่าง  ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการออกแบบ  

และเขียนโปรแกรม  และทกัษะชีวิต 

  2) พฒันาเกณฑ์ในการประเมินผลทกัษะหรือสมรรถนะ  โดยการมีส่วนร่วม

ของครูผูส้อน ผูป้ระกอบการ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อให้

ไดเ้กณฑท่ี์ไดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับของภาคอุตสาหกรรม 

  3) เน้นการประเมินผลจากการปฏิบัติจริง ในสถานท่ีจริงหากสามารถ

ด าเนินการได ้หรือใชส้ถานการณ์จ าลอง 

  4) ประเมินดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบวดั

ทกัษะการปฎิบติั  แบบสังเกต เป็นตน้ 

   5) รายงานผลการประเมินทกัษะหรือสมรรถนะท่ีรองรับเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ



 
 

   6) ให้ผลยอ้นกลบั(Feedback) แก่นักเรียน พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้

ผูเ้รียนปรับปรุงและพฒันาตนเอง  

  2.2.1.4 ด้านส่ือ นวัตกรรมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้  มีแนวทางในการปฏิบัติ  
ดงัน้ี 
   1) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูผลิตส่ือ หรือนวตักรรมการเรียนการ
สอน ของกลุ่มสาระต่างๆ เช่ือมโยงกับขอ้มูลเก่ียวกับพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก อย่างเป็น
รูปธรรม 
   2) พฒันาครูในการผลิตส่ือ นวตักรรมท่ีมีความทนัสมยั น่าสนใจ  สอดคลอ้ง
กบัชีวิตจริง    
   3) ควรมีการติดตาม และประเมินการใช้ส่ือและนวตักรรมการศึกษา อย่าง
สม ่าเสมอ มีการปรับปรุงและพฒันาส่ืออยา่งต่อเน่ือง  
   4) สถานศึกษาจดัให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังานด้าน
อุตสาหกรรมหรือทกัษะอาชีพ 
   5) ประสานขอความร่วมมือหรือขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือชุมชน ในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถาบัน เพื่อให้นักเรี ยนได้เรียนรู้จาก
สถานท่ีจริง 
   6) จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ ส่ือและบรรยากาศในโรงเรียนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร และการใชค้  าศพัทใ์นการปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรม 
   7) สถานศึกษาจดัให้มีการศึกษาดูงานกบัโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก  รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนระดบัอาชีวะ หรือโรงเรียนพานิชย ์ 
  2.2.1.5 ด้านการวิจัย   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
          1) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดยมีการวิเคราะห์สภาพ  ปัญหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา  
   2) จดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถในการท า
วิจยัของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
   3) ก ากบั ติดตามใหมี้การท าวิจยัในชั้นเรียนหรือวิจยัเชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกอยา่งต่อเน่ือง



 
 

   4) ส่งเสริมใหค้รูน าเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
   5) ส่งเสริมใหน้ าผลการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียน  
   6) ส่งเสริมทกัษะในการวิจยัใหน้กัเรียนมีและน าการวิจยัไปใชใ้นการเรียนรู้
ของตนเอง 
  2.2.1.6 ด้านการนิเทศการศึกษา   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
         1) สถานศึกษาจดัท าแผนกลยทุธ์ในการจดัการศึกษาเพื่อรองรับ ECC บรรจุลง
ในแผนงานประจ าปีของสถานศึกษา 
   2) ก ากับ ติดตาม การเนินการตามแผน มีการน าวงจรคุณภาพ PDCA มา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน   
   3) นิเทศการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เป็นระยะ
อยา่งต่อเน่ือง  
   4) ใหผ้ลยอ้นกลบัผลการนิเทศการปฏิบติังานและการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับ
เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พร้อมทั้งเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา 
   5) ประเมินผลการนิเทศและรายงานผลให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อม
เสนอแนะแนวทางในการนิเทศใหดี้ยิง่ขึ้น 
  2.2.1.7  ด้านการแนะแนว  มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
         1) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการแนะแนวการศึกษาท่ีเก่ียวกับเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
   2) จดัท าแผนการแนะแนว  สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
   3) จดักิจกรรมแนะแนวท่ีหลากหลายตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
และชุมชน  
   4) จดักิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะ มีการอพัเดทขอ้มูลเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษตะวนัออกอยูเ่สมอ 

   5) ประเมินผลการแนะแนว  พร้อมทั้งส ารวจปัญหาและความตอ้งการของ

นกัเรียน ผูป้กครอง  

   6) รายงานผลการแนะแนวใหก้บัผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง



 
 

 2.2.2 การบริหารบุคลากร (Personnel administration: P) 

  แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

2.2.2.1 ด้านการวางแผนงาน   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
 1) ผูบ้ริหารวางแผนงานดา้นการบุคลากรในการรองรับการพฒันาเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก  โดยจดัท าโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรอยา่งชดัเจน  
 2) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายท่ีรองรับเขตพฒันาพิเศษภาค 

ตะวนัออกในสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม  
   3) มอบหมายภาระงานท่ีเก่ียวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  ให้กับ
บุคลากรแต่ละฝ่าย ตามความพร้อม ความรู้ความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสม 
   4) ติดตามการด าเนินการตามนโยบายอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  
   5) ประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพฒันาการปฏิบติังาน 

 2.2.2.2 ด้านเตรียมความพร้อมให้กบัครู   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 

   1) ส ารวจสภาพความพร้อมของครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
    2) มีนโยบายและแผนท่ีชัดเจนในการเตรียมความพร้อมและพฒันาความรู้
ความสามารถของครูดา้นต่างๆ เช่น ดา้นภาษา  ดา้นช่าง ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   3) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสถานประกอบการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัครูและบุคลากร 
   4) สถานศึกษามุ่งเน้นพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ใน
สาขาวิชาชีพท่ีเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม  
         5) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้กับครูโดยการได้รับประสบการณ์ตรง
จากสถานประกอบการ  
   6) ประเมินความพร้อมของครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ ก่อนท่ี
จะมีการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน



 
 

 2.2.2.3 ด้านการสนับสนุนและพฒันา   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 

  1) ผูบ้ริหารจดัท าแผนพฒันาบุคลากรในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใน

การรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกอยา่งเป็นรูปธรรม 

   2) สนับสนุนให้ครูได้รับการพฒันาดา้นวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี อย่าง

ต่อเน่ือง 

   3) สนบัสนุนใหค้รูพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะโดยตรง 

ในสถานประกอบ 

   4) สนับสนุนทรัพยากรให้กับครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อ

รองรับเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

   5) สนับสนุนให้ครูน ากระบวนการชุมชนแห่งการเ รียนรู้ (Professional 

Learning Community: PLC) มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั 

   6) มีการติดตามผลการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะของครูอย่าง

ต่อเน่ือง  

  2.2.2.4 ด้านขวัญและกาํลงัใจ   มีแนวทางในการปฏิบติั  ดงัน้ี 
   1) ผูบ้ริหารส่งเสริมความสัมพนัธ์และบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครูและบุคลากร 
   2) จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เพื่อให้ครูเกิดก าลงัใจในการท างาน และท างาน
อยา่งมีความสุข 
   3) ประกาศเกียรติคุณหรือให้ความดีความชอบกบัครูหรือบุคลากรท่ีมีผลงาน
โดดเด่นเป็นคุณประโยชน์แก่ผูเ้รียน สถานศึกษาหรือชุมชน 
   4) ผูบ้ริหารมีความยุติธรรมในการปกครองบงัคบับญัชา  อย่างตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบได ้
   5) ผูบ้ริหารเยี่ยมชมการปฏิบติังานหรือให้ก าลังใจแก่ครูในการท าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
   6) ผูบ้ริหารดูแลและเสริมสร้างขวญัและก าลังใจกับครูและบุคลากรอย่าง
ทัว่ถึง



 
 

   7) ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพตาม
ความรู้ความสามารถ 
   8) ผูบ้ริหารสนับสนุนทรัพยากรหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน 
ตามท่ีครูหรือบุคลากรร้องขอ 
 2.2.3 การบริหารงบประมาณ (Budget administration: B) 

  แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

 2.2.3.1 การวางแผนงบประมาณ  มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

  1) จัดท าแผนงบประมาณการด าเนินการเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวนัออกลงในแผนการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา อยา่งเป็นรูปธรรมและทัว่ถึง 

  2) จดัท าแผนเชิงยุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ เพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก  

   3) ควรจัดท าแผนการระดมทรัพยากรหรืองบประมาณ ในการสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

 

 2.2.3.2 การขออนุมัติงบประมาณ  มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

         1) ผูบ้ริหารก ากับดูแลและติดตามการขออนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตาม

เวลาท่ีก าหนด 

  2) ขออนุมติัใชง้บประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคลอ้งและเป็นไป

ตามแผนงบประมาณท่ีก าหนด  

 2.2.3.3 การบริหารการใช้งบประมาณ  มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

  1) จดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก อยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้

  2) ใชง้บประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างเหมาะสม คุม้ค่า และ 

สอดคลอ้งกบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

  3) ใชง้บประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น 

การรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก



 
 

 2.2.3.4 การประเมินผลการใช้งบประมาณ   มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

 1) เม่ือใชง้บประมาณตามโครงการหรือเสร็จส้ิน ผูรั้บผิดชอบโครงการรายงานผลการ

ด าเนินโครงการใหผู้บ้ริหารทราบ   

  2) ประเมินผลการด าเนินโครงการ พร้อมเสนอผลการประเมินต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  3) น าผลการประเมินมาใชใ้นการใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินการโครงการคร้ัง 

ต่อไป 

 4) ติดตามประเมินผลลพัธ์ของโครงการในระยะยาว ในแง่ของประโยชน์และความ

คุม้ค่า 

 2.2.4 การบริหารงานท่ัวไป (General administration: G) 

  แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  2.2.4.1  การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

  1) จดัท าแผนและนโยบายการพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อรองรับ

เขต พฒันาพิเศษภาคตะวนัออกอยา่งเป็นรูปธรรม  

  2) จดัท าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเคร่ือข่ายร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืนและหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อประสานงานในการรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

  3) ปรับปรุงและพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

  4) จดัหาบุคลากรและจดัสรรงบประมาณในการดูแลรักษาระบบและเครือข่ายขอ้มูล

สารสนเทศ   ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2.2.4.2  การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและเทคโนโลยี    มีแนวทางการปฏิบติั 

ดงัน้ี 

    1) จดัให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตเพื่อการศึกษา บริการบุคลากรและนกัเรียนอยา่ง

ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  

  2) ครู บุคลากรและนกัเรียนสามารถเขา้ถึงระบบอินเทอร์เนตเพื่อการศึกษาไดใ้นทุกท่ี

ในสถานศึกษา ภายใตม้าตรการท่ีเหมาะสม 

  3) จดัหาบุคลากรและจดัสรรงบประมาณในการพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและ

เทคโนโลยี



 
 

  4) ส่งเสริมการสร้างสรรค์หรือพฒันาเทคโนโลยีในการปฏิบติังานหรือการจัดการ

เรียนรู้  

   5) ปรับปรุงและพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

 2.2.4.3  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

  1) จดัใหมี้อาคารสถานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากรและการเรียนรู้ของนกัเรียน

อยา่งเพียงพอไม่แออดั อยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  

  2) จัดท าวงรอบในการตรวจสอบสภาพของอาคารสถานท่ี  เพื่อวางแผนในการ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 

  3) บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงสภาพอาคารสถานท่ีให้สามารถใช้งานได้อย่างมี                    

ประสิทธิภาพ  

  4) บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสวยงาม ร่มร่ืน ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ  

 2.2.4.4  ความร่วมมือกบัชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน  มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

  1) ส ารวจความตอ้งการของชุมชน สถานประกอบการ รวมทั้งผูป้กครองเพื่อเป็นขอ้มูล

ในการจดัการศึกษาใหต้รงตามความตอ้งการ 

  2) จดัใหมี้การประชุมผูป้กครองหรือเวทีแลกเปล่ียน เสนอแนะในการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  3) จดัให้มีการเสวนาระหว่างสถานศึกษาและผูป้ระกอบการ เพื่อหาแนวทางในการจดั

การศึกษาท่ีตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

  4)  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายรองรับเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากชุมชน ผูป้กครอง สถานประกอบการ มหาวิทยาลยั สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดั รวมทั้งตวัแทนนกัเรียน  

 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการในการจดัการเรียนรู้  ฝึก

ประสบการณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นวิทยากรภายนอกใหส้ถานศึกษา 

 6) ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมโครงการท่ีรองรับเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก ให้ชุมชน ผูป้กครอง สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทาง

ต่างๆ



 
 

3. ผลติผล (Product)  แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1 ผลผลติ (Output)   ไดแ้ก่ 

  3.1.1 ทักษะด้านภาษา โดยเนน้ทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถส่ือสารเบ้ืองตน้ 

เก่ียวกบัการท างานและการประกอบอาชีพได ้ นอกจากน้ีให้พฒันาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง เช่น 

ภาษาจีน ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถส่ือสารเบ้ืองตน้ได ้ 

  เกณฑ ์  
  นกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมี
เกณฑด์งัน้ี  
  - ระดบัชั้น ม.1-ม.3  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 50 ทั้ง 4 ทกัษะ 
   - ระดบัชั้น ม.4-ม.6  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 60  ทั้ง 4 ทกัษะ 
  เคร่ืองมือวดั   แบบวดัทกัษะ 
  ผูรั้บผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  3.1.2 ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล    สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ ใน

ชีวิตประจ าวนั  และใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งรู้เท่าทนั  

  เกณฑ ์  
  นักเรียนมีทกัษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital literacy) โดยมีเกณฑ์
ดงัน้ี  
  - ระดบัชั้น ม.1-ม.3  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 50 
   - ระดบัชั้น ม.4-ม.6  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 60 
  เคร่ืองมือวดั     แบบวดัทกัษะ  ผลงาน โครงงาน 
  ผูรั้บผิดชอบ    กลุ่มสาระการงานอาชีพ , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3.1.3 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และการคิดข้ันสูง  ได้แก่ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงระบบ  

  เกณฑ ์   
  นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเชิงระบบ โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 
  - ระดบัชั้น ม.1-ม.3  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 55



 
 

  - ระดบัชั้น ม.4-ม.6  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 65 
  เคร่ืองมือวดั   แบบวดัทกัษะ  
  ผูรั้บผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

  3.1.4 ทักษะทางอาชีพ เน้นให้นักเรียนมีทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ทกัษะทางช่าง  ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการออกแบบและเขียนโปรแกรม  

และทกัษะชีวิต 

  เกณฑ ์ 
  นักเรียนมีทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
ทกัษะทางช่าง  ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการออกแบบและเขียนโปรแกรม  และทกัษะชีวิต  โดยมีเกณฑ ์
ดงัน้ี 
  - ระดบัชั้น ม.1-ม.3  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 55 
  - ระดบัชั้น ม.4-ม.6  ไดค้ะแนนระดบัมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 65 
  เคร่ืองมือวดั   แบบวดัทกัษะการปฏิบติั 
  ผูรั้บผิดชอบ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3.1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2563)   

  เกณฑ ์  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการตามหลกัสูตร โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 
  - ระดบัชั้น ม.1-ม.3  ไดเ้กรดเฉล่ียสะสมในแต่ละชั้นมากกวา่หรือเท่ากบั 2.00  
  - ระดบัชั้น ม.4-ม.6  ไดเ้กรดเฉล่ียสะสมในแต่ละชั้นมากกวา่หรือเท่ากบั 2.50 
  เคร่ืองมือวดั  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ  แบบทดสอบยอ่ย ผลงาน 
  ผูรั้บผิดชอบ   ทุกกลุ่มสาระ 
   3.2 ผลลพัธ์ (Outcome)   ไดแ้ก่ 

  3.2.1 นกัเรียนน าความรู้และทกัษะไปใชแ้กปั้ญหาและด ารงชีวิตประจ าวนัได ้

  เกณฑ ์  
  นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปใชแ้กปั้ญหาและด ารงชีวิตประจ าวนั  
  เคร่ืองมือวดั  แบบบนัทึกพฤติกรรม  แบบตรวจสอบรายการ 



 
 

  ผูรั้บผิดชอบ กล่มสาระการงานอาชีพ,  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  3.2.2 นักเ รียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ  

อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรือสถาบนัการศึกษาในระดบัท่ีสูงขึ้น 

  เกณฑ ์    ผูป้ระกอบการในชุมชนหรือสถาบนัการศึกษา มีความพึงพอใจในความรู้และ
ทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานในการท างานหรือศึกษาต่อ 
  เคร่ืองมือวดั   แบบวดัความพึงพอใจเก่ียวกบัความรู้และทกัษะพื้นฐาน 
  ผูรั้บผิดชอบ   ฝ่ายวดัและประเมินผล 
     3.3 ผลกระทบ (Impact)      

   3.3.1 นกัเรียนสามารถสร้างสรรคน์วตักรรม ท่ีสนองต่อการพฒันาอุตสาหกรรม 

เป้าหมายในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

  3.3.2 ผูป้ระกอบการในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ 

และมีคุณภาพ เป็นผูน้ าในการสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม



 
 

ตอนที่ 3 
ขั้นตอนการใช้รูปแบบ 

 
 ผูวิ้จยัแบ่งขั้นตอนการใชรู้ปแบบ เป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 1. ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการใชรู้ปแบบ       
 2. ขั้นการใชรู้ปแบบ         
 3. ขั้นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ       
 4. ขั้นการปรับปรุงรูปแบบ   
   โดยมีรายละเอียดแต่ขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รูปแบบ 
 ขั้นน้ีจะเป็นการเตรียมควาพร้อมในดา้นต่างๆ ก่อนการใชรู้ปแบบ ซ่ึงผูใ้ชรู้ปแบบควรมีการ 
ส ารวจปัจจยัดา้นต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการน ารูปแบบไปใช ้เพื่อใหก้ารใชรู้ปแบบมี 
ประสิทธิภาพ  ในการด าเนินการขั้นตอนน้ีควรด าเนินการ ดงัน้ี  

 1.1 ส ารวจความพร้อมของปัจจยัน าเขา้ โดยการส ารวจความพร้อมดา้นบุคคลากร งบประมาณ  
วสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยี    
 1.2 จดัหาหรือเตรียมการดา้นวสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลย ี  ใหพ้ร้อม 
 1.3 ผูบ้ริหารช้ีแจงบุคลากร โดยส่ือสารท าความเขา้ใจในการใช้รูปแบบ จุดประสงค์ ขั้นตอน 
ตลอดจนการการประเมินผลของการใชรู้ปแบบ 
 1.4 อบรมให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกแก่ครูและบุคลากร เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียด ขอบเขต หรือนโยบายในการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
 1.5 อบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพให้กบัครูท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ  เช่น กลุ่ม
สาระการงานพื้นฐานอาชีพ อบรมด้านวิชาช่าง การเขียนโปรแกรม เป็นต้น กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ อบรมดา้นการท่องเท่ียว ภาษา  การโรงแรม   เป็นตน้ 
 1.6 ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาค 
ตะวนัออก โดยให้มีกรรมการกลางและกรรมการแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้น
งบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป พร้อมกบัช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีใหค้ณะท างานทราบ



 
 

  1.7 คณะท างานแต่ละฝ่ายร่วมกนัเขียนแผนการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละดา้น  
โดยมีคณะกรรมการกลางเป็นผูต้รวจสบและก ากบัติดตาม 

 
2. ขั้นตอนการใช้รูปแบบ  
 ขั้นน้ีจะเป็นการด าเนินการตามรูปแบบในขั้นตอนของกระบวนการ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมี 
ความส าคญั เน่ืองจากจะน าไปสู่ผลของรูปแบบ  มีรายละเอียดการปฏิบติั ดงัน้ี 
 2.1  ด าเนินการตามแผนท่ีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายไดเ้ขียนไว ้ โดยด าเนินในเชิงบูรณาการ แต่
ละฝ่ายสามารถท างานประสานกนั เพื่อใหก้ารด าเนินการสอดคลอ้งและไปในทิศทางเดียวกนั 
 2.2 พฒันาความรู้ใหก้บัครูผูส้อนในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาค 
ตะวนัออกอยา่งต่อเน่ือง  
 2.3 ด าเนินการตามขั้นตอนในรายการท่ีระบุไวใ้นค าอธิบายรูปแบบ โดยมีการติดตามตรวจ 
สอบการปฏิบติังาน จากคณะกรรมการกลาง เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข  ในระหว่าการ
ด าเนินการ 
 2.4 คณะกรรมการแต่ละดา้นติดตามการปฏิบติังาน พร้อมกบัประเมินผลการปฏิบติังานและราย 
งานใหก้บัผูบ้ริหารและใหข้อ้มูลป้อนกลบัผูป้ฎิบติั   
 
3. ขั้นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ มีรายละเอียดการปฏิบติั ดงัน้ี  
 3.1 คณะกรรมการกลางประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินอภิมานตาม
แนวคิดของสตฟัเฟิลบีมและคณะ แบ่งออกเป็น 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน์(Utility 
Standard)  มาตรฐานความเป็นไปได้(Feasibility Standard) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety 
Standard) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง(Accuracy Standard) อีกทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ระบบและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 3.2 ครูประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเป็นผลมาจากการใชรู้ปแบบ ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นภาษา  
ทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั   ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และการคิดขั้นสูง  และทกัษะอาชีพ โดยศึกษา
รายละเอียดจากค าอธิบายรูปแบบในตอนท่ี 2 แลง้รายงานให้คณะกรรมการแต่ละดา้น เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการกลางและผูบ้ริหาร



 
 

 3.3 ในการประเมินผลลพัธ์(Outcome)และผลกระทบ(Impact) ใหส้ถานศึกษาพิจารณาตาม 
ความเหมาะสมของบริบทสถานศึกษา เช่น หากจดัการศึกษาตามรูปแบบท่ีผูวิ้จยัพฒันาขึ้นเป็นเวลานาน 
เพียงพอก็สามารถพิจารณาการประเมินผลลพัธ์(Outcome)และผลกระทบ(Impact) ได ้ 
 
4. ข้ันการปรับปรุงรูปแบบ 
 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันารูปแบบใหดี้ขึ้น โดย 
มีรายละเอียดการปฏิบติั ดงัน้ี 
 4.1 คณะกรรมการน าขอ้มูลผลการประเมินในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 มาพิจารณาจุดเด่น จุดดอ้ย 
ขอ้บกพร่อง รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากบุคลากรท่ีใชรู้ปแบบ 
 4.2 น าจุดดอ้ย ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะท่ีได ้มาจดัท าแผนในการปรับปรุงรูปแบบให้ดี
ยิง่ขึ้น 
 4.3 น าจุดเด่น ของการใชรู้ปแบบ มาจดัท าแผนเพื่อพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้น หรือพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบ 

   
แนวทางในการนํารูปแบบไปใช้ตามข้ันตอนการใช้รูปแบบ 

  
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมความพร้อม
ก่อนการใชรู้ปแบบ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สัปดาห์ท่ี 1-4 มีการน าวงจร 
คุณภาพ 
PDCA 

มาใชใ้นทุกขั้นตอน 
ขั้นการใชรู้ปแบบ
  

- คณะกรรมการแต่ละดา้น 
- ครูและบุคลากร 

สัปดาห์ท่ี 5-16 

ขั้นการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ
  

- คณะกรรมการกลาง 
- ครูและบุคลากร 
 

สัปดาห์ท่ี 17 

ขั้นการปรับปรุงรูปแบบ - คณะกรรมการแต่ละดา้น 
- คณะกรรมการกลาง 

สัปดาห์ท่ี 18 

 



 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มในติดตามการใช้รูปแบบ 
 

1. แบบตรวจสอบรายการ 
   

แบบตรวจสอบรายการ การปฏิบัติตามรูปแบบ ด้าน……………………………….. 
วันท่ีตรวจสอบ…………………………ผู้ตรวจสอบ………………………… 

 
ค าช้ีแจง  จงท าเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรม 

รายการท่ีตรวจสอบ ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    

 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 

  
2. แบบตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ 

   
แบบตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ ด้าน……………………………….. 

วันท่ีตรวจสอบ…………………………ผู้ตรวจสอบ………………………… 
 
ค าช้ีแจง  จงท าเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัตามรูปแบบ 

5 หมายถึง  ระดบัระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  ระดบัระดบัการปฏิบติัมาก                                                 

                3 หมายถึง  ระดบัระดบัการปฏิบติัปานกลาง  
               2 หมายถึง ระดบัระดบัการปฏิบติันอ้ย   
               1 หมายถึง ระดบัระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 
รายการ ระดบัการปฏิบติัตามรูปแบบ 

5 4 3 2 1 
      
      
      
      
      
      

 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการทบทวนหลงัปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR)* 
 

การทบทวนหลงัปฎิบัติงานด้าน…………………………………………… 
วันท่ี…………………………..…..เวลา……….…………… 

 
    คําชี้แจง  ขอใหท้่านทบทวนและสะทอ้นการปฏิบติังานในประเด็นต่อไปน้ี 
 
1. เป้าหมายหรือความคาดหวงัของท่านในการปฏิบติังานตามรูปแบบท่ีพฒันาขึ้น คืออะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
2. การปฏิบติังานตามรูปแบบท่ีพฒันาขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวงัหรือไม่ เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3. ส่ิงท่ีเกินเป้าหมายหรือความคาดหวงัจากการปฏิบติังานตามรูปแบบท่ีพฒันาขึ้น  มีอะไรบา้ง และ
เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
4. ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวงั หรือปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานตามรูปแบบท่ี
พฒันาขึ้น  มีอะไรบา้งและเพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านจะพฒันาหรือปรับปรุงการท างานอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
* ปรับปรุงจาก  https://www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/definition/1975/ 

https://www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/definition/1975/

