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คำนำ 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่ อสรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนท่ี 1 บทนำ 
 ส่วนท่ี 2 การดำเนินงาน                                                                    
 ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอขอบคุณสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอบคุณ
หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดท่ีส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดร่วมโครงการฯ ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนในโครงการ 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียนบ้านคลองเต็ง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) ขอบคุณสถาบันคู่พัฒนา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ร่วมพัฒนาหลักสูตร การดำเนินงานโครงการฯได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการฯ ท้ังนี้ ผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งเอกสารฉบับนี้จะ
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
    
        
 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

        กันยายน 2564 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษากับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดตรัง  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. โรงเรียนนำร่อง จำนวน 3 โรง เข้าร่วมโครงการฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

1.1 โรงเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
1.2 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  
1.3 โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา  

2. โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 โรง ได้แก่  
2.1 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  
2.2 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง  
2.3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  
2.4 โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์  
2.5 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 

3. สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร 
3.1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
3.3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จังหวัดตรัง โดยมี นายศิริพัฒน์ พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง) 
เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานรว่มลงนามเพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 

1. ศึกษาธิการจังหวัดตรัง (รักษาการในตำแหน่ง) 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
3. ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง 
4. ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดตรัง 
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5. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
6. ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
8. ผู้อำนวยการโรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 

 

หลักสูตรท่ีพัฒนา  
1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน  สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 
กลุ่มวิชาธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด 
กลุ่มวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  สาขามัคคุเทศก์ สาขาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน   

                    สาขาคหกรรม/อาหาร  
โรงเรียนนำร่อง ใช้จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
หลักสูตรจังหวัดตรัง สาขาคหกรรมและโภชนาการ(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง)   
โรงเรียนนำร่อง ใช้จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564  

3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สาขาคหกรรมและโภชนาการ(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง ) /อาหารไทย 
สาขางานช่าง / สาขางานไม ้
สาขางานเกษตร 
สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
สาขาช่างตัดผมชาย-หญิง / สาขาช่างเสริมสวย 
สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
สาขาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาเครื่องยนต์เล็ก 
 โรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่าย ใช้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565   

 
ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมในโครงการ 
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 

เพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดตรัง  
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• รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรัง 

• จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

• ช้ีแจงนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ  

• สร้างความเข้าใจและทำความเข้าใจกับสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

• วิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและจังหวัด 

• คัดเลือกหลักสูตรท่ีจะพัฒนาให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

• สำหรับหลักสูตร คหกรรมและโภชนาการ(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง) ยังคงเป็นหลักสูตร 
ของจังหวัดตรังท่ีให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปปรับใช้ในโรงเรียนตามบริบท 

• โรงเรียนนำร่อง 3 โรง นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรส่งเสริมเวทีและ 
ประชาคมฯ ในสาขารายวิชาท่ีเปิดการสอน 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

• ขอสนับสนุนบุคลากรของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นคณะทำงานฯ  

• ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง และ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

• จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร  

• ช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน กรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 

• อธิบายข้ันตอนการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงในระดับอาชีวศึกษาและ 
อุดมศึกษา 

• นำหลักสูตรของสถานศึกษามาวิเคราะห์ความต่อเนื่องเช่ือมโยงโดยมีสถาบันคู่พัฒนาเป็น 
พี่เล้ียงในการวิเคราะห์หลักสูตร 

• ผู้แทนสถานโรงเรียนนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตรเป็นรายวิชา 

• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ความเช่ือมโยงของหลักสูตร ร่วมด้วยสถาบันคู่พัฒนา  

• สถานศึกษานำข้อมูลไปปรับ เพื่อจัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อสายอาชีพโดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 
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การพัฒนาหลักสูตร 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง และโรงเรียนเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และสถาบันคู่พัฒนา เพื่อร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เช่ือมโยงจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไประดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้ดังนี้ 
ท่ี หลักสูตร/สาขา โรงเรียน สถาบันคู่พัฒนา 
1 อาหารและโภชนาการ 

(อาหารท้องถิ่นจังหวัด
ตรัง) 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวัชย วิทยาเขตตรัง 

2 งานช่าง 
งานไม ้

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

3 งานเกษตร โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

4 การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวัชย วิทยาเขตตรัง 

5 ช่างตัดผมชาย-หญิง 
ช่างเสริมสวย 

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

6 ช่างเช่ือมโลหะ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
7 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
8 ช่างเครื่องยนต์เล็ก โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 
 
ความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Google From) จำนวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.74  โดยเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 68.6 และตำแหน่งครูมากท่ีสุด ร้อยละ 
60 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 
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2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรมสูงสุด อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.3  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมสูงสุด 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.3  

4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรจังหวัด “สาขาอาหารและโภชนาการ (อาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง)” สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพของนักเรียนสูงสุด  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 74.3  

5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการสูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.7  

6. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน/สถานศึกษาอื่นสูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.3  

7. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขามีประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 88.6  

8. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจหลักสูตรท่ีดำเนินการพฒันาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
สูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.7  

9. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาต้องได้ความร่วมมือจาก
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 88.6  

10. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีร่วมพัฒนา
ระหว่างขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 77.1  

11. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจควรมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร
สาขาท่ีได้พัฒนาตามโครงการฯสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 77.1  

 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. การจัดกิจกรรมโครงการ 

1.1 ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ 
การจัดกิจกรรมโครงการต้องชะลอห้วงเวลาท่ีเหมาะสม /ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการของ
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตรัง /ต้องเปล่ียนวิธีการดำเนินงาน ฯลฯ 

1.2 การดำเนินงานกิจกรรม ได้ดำเนินงานล่าช้า เนื่องด้วยความพร้อมของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ  
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  
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2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการ 
2.1 โรงเรียนนำร่องท่ีร่วมโครงการฯ โดยการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร ขาดแคลนการ 

สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรผู้สอน 
2.2 โรงเรียนอยู่ห่างไกลกับสถาบันอาชีวศึกษา ไม่มีความสะดวกในการนำนักเรียนไปฝึก 

ภาคปฏิบัติ(เนื่องจากสถาบันมีอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ) 
2.3 มีโครงการของหน่วยงานต้นสังกัดในลักษณะคล้ายๆกัน แต่ไม่มีการบูรณาการโครงการทำให้ 

ภารงานครูเพิ่มขึ้น 
3. การประสานความร่วมมือ 

3.1 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน มีช่องว่างในการประสานงานส่งผลให้  
การขับเคล่ือนงานโครงการ/การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนทำได้ไม่เต็มศักยภาพของโรงเรียน 

3.2 ความร่วมมือของผู้ชำนาญการด้านหลักสูตรของโรงเรียนยังคงมนี้อย ทำให้โรงเรียนไม่ม ี
พี่เล้ียง และการพัฒนาหลักสูตรไม่มีความชัดเจน  

4. งบประมาณ 
4.1 โรงเรียนท่ีร่วมโครงการฯ มีความต้องการงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทางพัฒนา 

1. หน่วยงานระดับส่วนกลาง ควรแจ้งนโยบายการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ต้นสังกัดของ 
สถานศึกษาทุกสังกัด ทราบนโยบายและร่วมขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับพื้นท่ี 

2. หน่วยงานในระดับพื้นท่ี ควรให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย โดยการ 
ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนบุคลากรผู้มีความชำนาญด้านหลักสูตรร่วมเป็นคณะทำงาน และ
เป็นพี่เล้ียงให้แก่โรงเรียนในสังกัด กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับ 
พื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสามารถนำงบประมาณไปสนับสนุนการจัดการเรียนสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน 
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สารบัญ 
 
  หน้า 

 
คำนำ  1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2 
สารบัญ  8 
สารบัญตาราง 10 
สารบัญแผนภูมิ 11 
บทท่ี 1 บทนำ 12 
 หลักการและเหตุผล 12 
 วัตถุประสงค์ 13 
 เป้าหมายโครงการ 13 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 14 
 กลุ่มเป้าหมาย 14 
บทท่ี 2 การดำเนินงาน 15 
 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ 15 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 16 
 การดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจ 18 
บทท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 20 
 สรุปกิจกรรมในโครงการ 20 
 ผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ 21 
 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตร 23 
 ผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องฯ 37 
 สรุปผลความพึงพอใจ 49 
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 60 
ภาคผนวก 63 
โครงการ 64 
เอกสารกิจกรรมท่ี 1 69 
ภาพกิจกรรมท่ี 1 90 
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  หน้า 
   
เอกสารกิจกรรมท่ี 2 92 
ภาพกิจกรรมท่ี 2 106 
แบบสอบถาม 121 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 123 
คณะทำงาน 124 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    10 
 

สารบัญตาราง 
 
  หน้า 
   
ตาราง 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 49 
ตาราง 2 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 52 
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สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิ  หน้า 

 
1 แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม : เพศ 50 
2 แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม : ตำแหน่ง 50 
3 แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม : สังกัด 51 
4 แสดงความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม 54 
5 แสดงความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 54 
6 แสดงความพึงพอใจต่อหลักสูตรจังหวัด “สาขาอาหารและโภชนาการ   
   (อาหารท้องถิ่นของจังหวัดตรัง)” สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพของ 

   นักเรียน 

55 

7 แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการ  
   จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีรว่มโครงการ 

55 

8 แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการ 

   จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน/สถานศึกษาอื่น 
56 

9 แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขา มีประโยชน์ต่อ 

   นักเรียน 
56 

10 แสดงความพึงพอใจต่อหลักสูตรท่ีดำเนินการพัฒนาสอดคล้องกับบริบท 

    ของโรงเรียน 
57 

11 แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรต้องได้รับความร่วมมือจาก 

    หลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
57 

12 แสดงความพึงพอใจต่อการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ี 

    ร่วมพัฒนาระหว่างขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
58 

13 แสดงความพึงพอใจต่อการมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา 

     ในหลักสูตรสาขาท่ีได้พัฒนาตามโครงการฯ  
58 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล  

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ท้ังในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐาน ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 
ประการ  ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2)ปรับปัจจุบัน 3)สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบ
ด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
ส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมาอาชีพ ตามความถนัดของตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ภายใต้
วิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา มีการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานการประกอบการและชุมชน  
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการใกทักษะการทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา      
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ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงกับ
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ 
เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพได้ตามความ 
ถนัดและความสนใจ โดยมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยขับเคล่ือนโดยประสานร่วมกับ
หน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง  
วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง  
 

เป้าหมายโครงการ 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

ผลผลิต (Output) 
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง 
2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีทางเลือกใน 

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของจังหวัดตรัง 
 

ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
1) เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง จำนวน 1 หลักสูตร 

2) เชงิคุณภาพ 
      ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะ

พื้นฐานด้านอาชีพท่ีหลากหลาย สามารถต่อยอดการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามความต้องการ ความถนัดและ
บริบทของจังหวัดตรัง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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      สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของจังหวัดตรัง และสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1) สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง 

2) นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม - กันยายน 2564 
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บทที่ 2 
การดำเนินงาน 

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทำนรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงประมาณ พ.ศ.2564 มีรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

การดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ 
1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา จำนวน 60,000 บาท 
2. รูปแบบการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 
เพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดตรัง  

• รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ 

• จัดประชุมช้ีแจงนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ  

• สร้างความเข้าใจและทำความเข้าใจกับสถานศึกษาใหมท่ี่เข้าร่วมโครงการฯ 

• วิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและจังหวัด 

• คัดเลือกหลักสูตรท่ีจะพัฒนาให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

2.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

• จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร  

• นำหลักสูตรของสถานศึกษามาวิเคราะห์ความต่อเนื่องเช่ือมโยงโดยมีสถาบันคู่พัฒนาเป็น 
พี่เล้ียงในการวิเคราะห์หลักสูตร 

• ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์ความเช่ือมโยงของหลักสูตร  

• สถานศึกษานำข้อมูลไปปรับ เพื่อจัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ บรรจุหลักสูตรในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อสายอาชีพโดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. รับนโยบายการดำเนินงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ 
3. แจ้งหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดรับสมัครโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ โดยผ่านการ

พิจารณาจากต้นสังกัด 
4. รับรายช่ือสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนท่ีผ่านการพิจารณาจากต้น

สังกัด 
5. จัดทำประกาศแต่งต้ังคณะทำงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ

แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดตรัง 

6. แจ้งหน่วยงานการศึกษา/โรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง/คณะทำงานโครงการฯ รับทราบการแต่งต้ังเป็น
คณะทำงานโครงการฯ 

7. เชิญคณะทำงานอำนวยการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ เพื่อช้ีแจง

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบการดำเนินงาน ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาเครือข่าย 
พิจารณาหลักสูตร และคัดเลือกหลักสูตร  พิจารณาสถาบันคู่พัฒนา 

9. ขออนุมัติปรับโครงการและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) และมาตรการการป้องกันของจังหวัดตรัง 

10. จัดทำประกาศแต่งต้ังคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
11. แจ้งหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง/สถานศึกษาร่วมโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ กิจกรรมตามปฏิทินท่ีกำหนด 
12. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฯ 3 วันๆละ 1 กลุ่ม (แยกตามต้นสังกัด)  

1) กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2) กลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี่) 

3) กลุ่ม 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2) 
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แผนภูมิข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 
 

 
การดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจ 
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การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
พัฒนาหลกสูตรต่อนเองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประประมาณ พ.ศ.
2564 จังหวัดตรัง  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

การดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ผู้ตอบสอบถาม   

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2564  จำนวน 39 คน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1 แบบสอบถามท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ สร้างขึ้นเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Google From)  

แบ่งออกได้เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
      ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อคำถามเกี่ยวกับ เพศ ตำแหน่ง และ 

สังกัด ลักษณะคำถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
       ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมพฒันาหลักสูตรฯ เป็น 

มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีจำนวนข้อคำถาม 10 ข้อ ดังนี้  
ข้อ 1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

ข้อ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 

ข้อ 3 หลักสูตรจังหวัด “สาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารท้องถิ่นของจังหวัดตรัง)”    
       สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพของนักเรียน 

ข้อ 4 การพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

       ท่ีร่วมโครงการ 

ข้อ 5 การพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

       โรงเรียน/สถานศึกษาอื่น 

ข้อ 6 การพัฒนาหลักสูตรทุกสาขา มีประโยชน์ต่อนักเรียน 

ข้อ 7 หลักสูตรท่ีดำเนินการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

 

ข้อ 8 การพัฒนาหลักสูตรต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท้ังภายในและ 

       ภายนอกสถานศึกษา  
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ข้อ 9 ควรมีการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีร่วมพัฒนาระหว่าง 

       ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ข้อ 10 ควรมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรสาขาท่ีได้พัฒนา 

        ตามโครงการฯ  
2.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นต่างๆของแบบสอบถามตอนท่ี 2  

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กำหนดไว้ 5 ระดับ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงระดับ 
ความพึงพอใจ ดังนี้  

 พึงพอใจมากท่ีสุด  
 พึงพอใจมาก  
 พึงพอใจปานกลาง  
 พึงพอใจน้อย  

                      พึงพอใจน้อยท่ีสุด  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ออกแบบสอบถามแบบออนไลน์ (Google From) และได้ส่ง Link ไปใน

กลุ่ม Line พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตอบบสอบถามออนไลน์ทุกคน  ปรากฏว่ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 35 คน  

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
4.1 ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายหรือพรรณนาลักษณะของข้อมูล สูตรการหาค่าร้อยละ ใช้สูตรดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    20 
 

บทที่ 3 
ผลการดำเนินงานโครงการ 

 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) ซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของ 
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรัง ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ ได้มีการปรับโครงการ/ปรับรูปแบบ
การดำเนินงานเพื่อความเหมาะสม และได้ดำเนินงานโครงการฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินงานดังนี้ 
  

สรุปกิจกรรมในโครงการ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการโครงการฯ  

• จัดกิจกรรมวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

• ช้ีแจงนโยบายการดำเนินงาน กรอบและทิศทางการดำเนินงานของจังหวัดตรัง 

• ช้ีแจงนโยบายและทำความเข้าใจแก่โรงเรียนเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ 

• วิเคราะห์หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับบริบทจังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า 
ควรให้หลักสูตรคหกรรมและโภชนาการ(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง) เป็นหลักสูตรหลักท่ีทุกโรงเรียนสามารถ
นำไปปรับใช้ได้ตามบริทบของโรงเรียน 

• พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรท่ีโรงเรียนสามารถพัฒนาให้มีความเช่ือมโยงกับระดับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

• จัดกิจกรรมวันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

• ขอสนับสนุนบุคลากรของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นคณะทำงานฯ  

• ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง และ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

• เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
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• จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อช้ีแจงขั้นตอน รูปแบบการจัดกิจกรรมและ 
แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงไประดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

• จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร 

• ปฏิบัติการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตร เป็นรายวิชา  
 
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ 
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 

เพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดตรัง  

• รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรัง 

• จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

• ช้ีแจงนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ  

• สร้างความเข้าใจและทำความเข้าใจกับสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

• วิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและจังหวัด 

• คัดเลือกหลักสูตรท่ีจะพัฒนาให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

• สำหรับหลักสูตร คหกรรมและโภชนาการ(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง) ยังคงเป็นหลักสูตร 
ของจังหวัดตรังท่ีให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปปรับใช้ในโรงเรียนตามบริบท 

• โรงเรียนนำร่อง 3 โรง นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรส่งเสริมเวทีและ 
ประชาคมฯ ในสาขารายวิชาท่ีเปิดการสอน 
 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

• ขอสนับสนุนบุคลากรของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นคณะทำงานฯ  

• ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง และ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

• จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร  

• ช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน กรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 
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• อธิบายข้ันตอนการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงในระดับอาชีวศึกษาและ 
อุดมศึกษา 

• นำหลักสูตรของสถานศึกษามาวิเคราะห์ความต่อเนื่องเช่ือมโยงโดยมีสถาบันคู่พัฒนาเป็น 
พี่เล้ียงในการวิเคราะห์หลักสูตร 

• ผู้แทนสถานโรงเรียนนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตรเป็นรายวิชา 

• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ความเช่ือมโยงของหลักสูตร ร่วมด้วยสถาบันคู่พฒันา  

• สถานศึกษานำข้อมูลไปปรับ เพื่อจัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อสายอาชีพโดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนปกีารศึกษา 2565 
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ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

รายวิชา +โรงเรียน+สถาบันคู่พัฒนา 
 

ท่ี หลักสูตร/สาขา โรงเรียน สถาบันคู่พัฒนา 
1 อาหารและโภชนาการ 

(อาหารท้องถิ่นจังหวัด
ตรัง) 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวัชย วิทยาเขตตรัง 

2 งานช่าง 
งานไม ้

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

3 งานเกษตร โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

4 การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวัชย วิทยาเขตตรัง 

5 ช่างตัดผมชาย-หญิง 
ช่างเสริมสวย 

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

6 ช่างเช่ือมโลหะ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
7 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
8 ช่างเครื่องยนต์เล็ก โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    24 
 

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
โรงเรียนนำร่อง 3 โรง 

 
หลักสูตร อาหารและโภชนา(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง)    
 

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

วิชากลุ่มสาระอาชีพ 
ในการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

รายวิชาที่เชื่อมโยง
อาชีวศึกษา 

(ปวช.) 

รายวิชาที่เชื่อมโยง  
ระดับอุดมศึกษา 

ม.1    ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 1 อาหารตรัง (อาหาร
ท้องถิ่นของจังหวัดตรัง) 

ง21221 อาหารและ
โภชนาการ1   
(ม.1 เทอม 1) 

20404 - 2002 

อาหารตรังเบ้ืองต้น 

5073352 
การประกอบอาหาร

ไทยท้องถิ่น 
ม.1    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 2 ขนมไทย (ขนมท้องถิ่น
ของจังหวัดตรัง) 

ง21222  อาหารและ
โภชนาการ2   
(ม.1 เทอม 2) 

20404 - 2003 

ขนมไทยเบื้องต้น 

5073354 
ขนมไทยพื้นบ้านและ

ขนมไทยร่วมสมัย 
ม.2    ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 3 อาหารและเครื่องด่ืม
สมุนไพร  (เครื่องด่ืมสมุนไพรของ
จังหวัดตรัง) 

ง22221  อาหารและ
โภชนาการ3   
(ม.2 เทอม 1) 

20404 - 2111 
อาหารและเครื่องด่ืม

สมุนไพร 

5073347 
การจัดการบริการ

เครื่องด่ืม 

ม.2    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 4 อาหารพื้นบ้าน  
(อาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของจังหวัด
ตรัง) 

ง22222  อาหารและ
โภชนาการ4   
(ม.2 เทอม 2) 

20404 - 2104 
อาหารท้องถิ่น 

5073352 
การประกอบอาหาร

ไทยท้องถิ่น 

ม.3    ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 5 โครงงานคหกรรม 1 

ง23221  อาหารและ
โภชนาการ5   

(ม.3 เทอม 1) 

20404 - 8502 
โครงงาน 1 

5074414 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
ม.3    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 6 โครงงานคหกรรม 2 

ง23222  อาหารและ
โภชนาการ6   

(ม.3 เทอม 2 

20404 - 8503 
โครงงาน 2 

5074414 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
 

 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    25 
 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   งานช่าง  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

งานหลักในสถานประกอบการ 
ลักษณะวิชาที่สอดคล้องกับ

อาชีวศึกษา (ปวช.) 

ลักษณะวิชาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระอาชีพในการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
สาขาวิชา งานช่าง 
งานหลักท่ี 1 งานช่างไฟฟ้า 1 20001-1001 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
ง21201 งานช่างไฟฟ้า 1 
(ม.1 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 2 งานช่างไฟฟ้า 2 20107-8503 การติดต้ังไฟฟ้า
ในอาคาร 

ง21202 งานช่างไฟฟ้า 2  
(ม.1 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 3 งานช่างเช่ือม 1 20103-2111 วัสดุช่างเช่ือม ง22203 งานช่างเช่ือม 1 
(ม.2 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 4 งานช่างเช่ือม 2 20103-21021 งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ง22204 งานช่างเช่ือม 2 
(ม.2 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 5 โครงงานช่าง 1 20501-8503 โครงการ 1 ง23203 โครงงานช่าง 1 
(ม.3 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 6 โครงงานช่าง 2 20501-8504 โครงการ 2 ง23204 โครงงานช่าง 2 
(ม.3 เทอม2) 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    26 
 

 
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   งานเกษตร   โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

งานหลักในสถานประกอบการ 
ลักษณะวิชาที่สอดคล้องกับ

อาชีวศึกษา (ปวช.) 

ลักษณะวิชาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระอาชพีในการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
สาขาวิชา งานเกษตร 
งานหลักท่ี 1 การเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

20500-1003 หลักการเกษตร ง21211 การเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

(ม.1 เทอม 1) 
งานหลักท่ี 2 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 20501-2009 สารชีวภาพเพื่อ

การเกษตร 
ง21212 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

(ม.1 เทอม 2) 
งานหลักท่ี 3 การขยายพันธุ์พืช 20501-2206 การขยายพันธุ์พืช ง22211 การขยายพันธุ์พืช 

(ม.2 เทอม 1) 
งานหลักท่ี 4 การปลูกผักสวนครัว 20501-2201 การผลิตพืชผัก ง22212 การปลูกผักสวนครัว 

(ม.2 เทอม 2) 
งานหลักท่ี 5 โครงงานเกษตร 1 20501-2171 โครงการ 1 ง23211 โครงงานเกษตร 1 

(ม.3 เทอม 1) 
งานหลักท่ี 6 โครงงานเกษตร 2 20501-2172 โครงการ 2 ง23212 โครงงานเกษตร 2 

(ม.3 เทอม2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    27 
 

 
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   งานช่าง  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 

อาชีพ  
งานหลักในสถาน

ประกอบการ  

ลักษณะวิชาที่
สอดคล้องกับ
อาชีวศึกษา 

(ปวช.)  

ลักษณะวิชาที่
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระอาชีพใน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รายวิชาที่เชื่อมโยง  
ระดับอุดมศึกษา 

ช่างซ่อม
บำรุง  

งานซ่อมบำรุง  

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  
 
วสัดุช่าง  

งานช่างพื้นฐาน 1   
(ง21267)  ม.1 
 
งานช่างพื้นฐาน 2   
(ง21273)  ม.1 

สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ 

งานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น      
 
งานเช่ือมซ่อมบำรุง  

ช่างเช่ือมไฟฟ้า 1    
(ง20265)  ม.2 
 
ช่างเช่ือมไฟฟ้า 2    
(ง20266)  ม.2  

เขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองต้น  
 
โครงงาน  

เขียนแบบ 1            
(ง23266)  ม. 3 
 
โครงงานช่าง          
(ง23267)  ม. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    28 
 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   การท่องเท่ียวและการโรงแรม    โรงเรียนรัษฎานปุระดิษฐ์อนุสรณ์ 

 

อาชีพ  
งานหลักใน

สถาน
ประกอบการ  

ลักษณะวิชาที่
สอดคล้องกับ
อาชีวศึกษา  

ลักษณะวิชาที่ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระ
อาชีพในการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  

รายวิชาที่เชื่อมโยง  
ระดับอุดมศึกษา 

การท่องเท่ียว
และโรงแรม 

งานการ
ท่องเท่ียวและ

โรงแรม  

มัคคุเทศก์ 

ภาษาจีนสำหรับ
มัคคุเทศก์ 1                      
(จ21204)  ม.1 
ภาษาจีนสำหรับ
มัคคุเทศก์ 2                          
(จ21205)  ม.1 

ภาษาเพื่อการส่ือสารใน
ธุรกิจโรงแรม 

มัคคุเทศก์ 

ภาษาจีนสำหรับ
มัคคุเทศก์ 3                      
(จ22205)  ม.2 
ภาษาจีนสำหรับ
มัคคุเทศก์ 4                      
(จ22206)  ม.2 

มัคคุเทศก์ 

ภาษาจีนสำหรับ
มัคคุเทศก์ 5                    
(จ23207)  ม. 3 
ภาษาจีนสำหรับ
มัคคุเทศก์ 6                        
(จ23208)  ม. 3 

 
 

 
 

 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    29 
 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   งานเกษตร  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 

อาชีพ  
งานหลักใน

สถาน
ประกอบการ  

ลักษณะวิชาที่
สอดคล้องกับ
อาชีวศึกษา  

ลักษณะวิชาที่ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระ
อาชีพในการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  

รายวิชาที่เชื่อมโยง  
ระดับอุดมศึกษา 

การเกษตร  งานเกษตร  

พืชศาสตร์ 

การปลูกปาล์มน้ำมัน 1   
(ง  21270)  ม.1 
การปลูกปาล์มน้ำมัน 2   
(ง21272)  ม.1 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์ 

การขยายพันธุ์พืช 1      
(ง22261)  ม.2 
การขยายพันธุ์พืช 2      
(ง22269)  ม.2 

พืชศาสตร์ 

การปลูกพืชสมุนไพร 1   
(ง20262) ม.3 
การปลูกพืชสมุนไพร 2   
(ง20268) ม.3 

 
 

ท้ังนี้   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
เนื่องจากมีบุคลารกในโรงเรียนติดเช้ือโควิด-19 จึงต้องอยู่ในมาตรการกักตัวของบุคลากรผู้สัมผัสผู้ป่วย แต่
จากกปารประสานกับโรงเรียนยังคงใช้หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาต่อไปได้แก่ สาขาวิชาช่าง สาขาสาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  และสาขาวิชาคหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    30 
 

ผลการวิเคราะห์หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรง ปีการศึกษา 2564 

 

 
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   ช่างไม้  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  
 

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

ลักษณะวิชา 
ที่สอดคล้องกับอาชีวศึกษา 

(ปวช.) 

ลักษณะวิชาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระอาชีพในการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง 

งานหลักท่ี 1 ช่างไม้ 1 20106 - 1002 

พื้นฐานงานไม ้

ง 21201 ช่างไม ้1  
(ม.1 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 2 ช่างไม้ 2 20106 - 1002 

พื้นฐานงานไม ้

ง 21202 ช่างไม ้2  
 (ม.1 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 3 ช่างไม้ 3 20106 - 1002 

พื้นฐานงานไม ้
ง 22201 ช่างไม ้3  

(ม.2 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 4 ช่างไม้ 4 20106 - 1002 

พื้นฐานงานไม ้
ง 22202 ช่างไม ้4  

(ม.2 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 5 ช่างไม้ 5 20106 - 2009 

งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 
ง 23201 ช่างไม ้5 

(ม.3 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 6 ช่างไม้ 6 20106 - 2009 

งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 
ง 23202 ช่างไม ้6  

(ม.3 เทอม 2) 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    31 
 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   วิชาช่างตัดผมชาย-หญิง    โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

ลักษณะวิชา 
ที่สอดคล้องกับอาชีวศึกษา 

(ปวช.) 

ลักษณะวิชาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระอาชีพในการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  
สาขาวิชา ตัดผมชาย-หญิง 

งานหลักท่ี 1 ช่างตัดผมเบื้องต้น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(20001-1001) 

การบริหารจัดการธุรกิจเสริมสวย 
(20407-2007) 

ง 21221 ตัดผมชาย-หญิง 1 
(ม.1 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 2 ทักษะการประกอบ
อาชีพช่างตัดผมเบ้ืองต้น 

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
(20001-1003) 

ง 21222 ตัดผมชาย-หญิง 2 
(ม.1 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 3 การออกแบบทรงผม 
(ชาย) 

การตัดผมชาย 
(20407-2103) 

การออกแบบทรงผมข้ันพื้นฐาน 
(20407-2008) 

ง 22221 ตัดผมชาย-หญิง 3 
(ม.2 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 4 การออกแบบทรงผม 
(หญิง) 

การสระผม 
(20407-2001) 

การตัดและซอยผม 
(20407-2101) 

การออกแบบทรงผมข้ันพื้นฐาน 
(20407-2008) 

ง 22222 ตัดผมชาย-หญิง 4 
(ม.2 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ในการประกอบอาชีพ 

ธุรกิจและผู้ประกอบการ 
(20001-1003) 

กฎหมายแรงงาน 
(20001-1004) 

ง 23221 ตัดผมชาย-หญิง 5 
(ม.3 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 6 โครงงานตัดผม 
ชาย-หญิง 

โครงงาน 
(20407-8501) 

ง 23222 ตัดผมชาย-หญิง 6 
(ม.3 เทอม 2) 

 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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วิเคราะห์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   ช่างเช่ือมโลหะ   โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
 

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

วิชากลุ่มสาระอาชีพ 
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

รายวิชาที่เชื่อมโยง
อาชีวศึกษา 

(ปวช.) 

ม.1    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 1 หลักการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟ
ลักซ์ เซื่อมแก๊สและตัดด้วยแก๊ส 

ง20270 
ช่างเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น 

20103-1001 
งานเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น 

ม.2    ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 2 การเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์  
แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 

ง20271 
ช่างเช่ือมโลหะ 1 

20103-1001 
งานเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น 

ม.2    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 3 หลักการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้ม 
ฟลักซ์ รอยต่อตัวทีแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 

ง20272 
ช่างเช่ือมโลหะ 2 

20103-2001 
เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือม

หุ้มฟลักซ์ 1 
ม.3    ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 4 หลักการเช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือมหุ้ม 
ฟลักซ์ ท่อกับแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 

ง20273 
ช่างเช่ือมโลหะ 3 

20103-2001 
เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือม

หุ้มฟลักซ์ 1 
ม.3    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 5 การบริการหลักการเช่ือมอาร์กด้วย
ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์ 

ง20274 
ช่างเช่ือมโลหะ 4 

20103-2001 
เช่ือมอาร์กด้วยลวดเช่ือม

หุ้มฟลักซ์ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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วิเคราะห์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
 

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

วิชากลุ่มสาระอาชีพ 
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

รายวิชาที่เชื่อมโยง
อาชีวศึกษา 

(ปวช.) 
ม.1    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 1 หลักการทำงานของ
เครื่องยนต์รถจักยานยนต์ 

ง20293 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 
 

20101-2503 
งานจักรยานยนต์ 

ม.2    ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 2 การถอดประกอบช้ินส่วน
เครื่องยนต์และอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ 

ง20294 ช่างซ่อมรถจักรยานยนตร์ 2 
 

20101-2503 
งานจักรยานยนต์ 

ม.2    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 3 การบริการระบบจ่ายน้ำมัน
เช้ือเพลิง 

ง20295 ช่างซ่อมรถจักรยานยนตร์ 3 20101-2506 
งานบริการรถจักรยานยนต์ 

ม.3    ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 4 การบริการระบบหล่อล่ืน 
ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว ระบบ
รองรับน้ำหนัก 

ง20296 ช่างซ่อมรถจักรยานยนตร์ 4 
 

20101-2506 
งานบริการรถจักรยานยนต์ 

 

ม.3    ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 5 การแก้ปัญหา
รถจักรยานยนต์ตามคู่มือซ่อม 

ง20297 ช่างซ่อมรถจักรยานยนตร์ 5 
 

20101-2506 
งานบริการรถจักรยานยนต์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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วิเคราะห์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   วิชาช่างเสริมสวย    โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 
 

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

ลักษณะวิชา 
ที่สอดคล้องกับอาชีวศึกษา 

(ปวช.) 

ลักษณะวิชาที่ต่อเน่ืองเชือ่มโยงกับกลุ่ม
สาระอาชีพในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สาขาวิชา ตัดผมชาย-หญิง 
งานหลักที่ 1 

ช่องทางการประกอบอาชีพช่างเสริมสวย 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

(20001-1003) 
ง 21221 ช่างเสริมสวย 1 

(ม.1 เทอม 1) 

งานหลักที่ 2 
ทักษะการประกอบอาชีพช่างเสริมสวย

เบื้องต้น 
 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(20001-1001) 

การบริหารจัดการธุรกิจเสริมสวย 
(20407-2007) 

ง 21222 ช่างเสริมสวย 2 
(ม.1 เทอม 2) 

งานหลักที่ 3 การบริการในการประกอบ
อาชีพช่างเสริมสวย      การออกแบบทรง

ผม (ชาย) 

การตัดผมชาย -  หญิง 
(20407-2103) 

การออกแบบทรงผมข้ันพ้ืนฐาน 
(20407-2008) 

ง 22221 ช่างเสริมสวย 3 
(ม.2 เทอม 1) 

งานหลักที่ 4 
 การออกแบบทรงผม (หญิง) 

การสระผม 
(20407-2001) 

การตัดและซอยผม 
(20407-2101) 

การออกแบบทรงผมข้ันพ้ืนฐาน 
(20407-2008) 

ง 22222 ช่างเสริมสวย 4 
(ม.2 เทอม 2) 

งานหลักที่ 5  
โครงงานช่างเสริมสวย 

 

ธุรกิจและผู้ประกอบการ 
(20001-1003) 

กฎหมายแรงงาน 
(20001-1004) 

ง 23221 ช่างเสริมสวย 5 
(ม.3 เทอม 1) 

งานหลักที่ 6 โครงงานตัดผม 
ชาย-หญิง 

โครงงาน 
(20407-8501) 

ง 23222 ช่างเสริมสวย6 
(ม.3 เทอม 2) 

  
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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วิเคราะห์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   วิชาเครื่องยนต์เล็ก    โรงเรียนวัดนิกรรงัสฤษฎ์ 

  

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

ลักษณะวิชา 
ที่สอดคล้องกับอาชีวศึกษา 

(ปวช.) 

ลักษณะวิชาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระอาชีพในการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  
สาขาวิชาเคร่ืองยนต์เล็ก     

งานหลักท่ี 1 
หลักการทำงานเครื่องยนต์  

งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
(1101-1205) 

ง 21221 เครื่องยนตเ์ล็ก 1 
(ม.1 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 2 ทักษะการประกอบ
อาชีพช่างตัดผมเบ้ืองต้น 

งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
(1101-1205) 

ง 21222 เครื่องยนตเ์ล็ก 2 
(ม.1 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 3 ทักษะการถอด
เครื่องยนต์เล็ก 

งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
(1101-1205) 

ง 22221 เครื่องยนตเ์ล็ก3 
(ม.2 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 4 ทักษะการประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก 

งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
(1101-1205) 

ง 22222 เครื่องยนตเ์ล็ก  4 
(ม.2 เทอม 2) 

งานหลักท่ี 5 ทักษะการนำความรู้
เครื่องยนต์เล็กไปประกอบอาชีพและ

แก้ปัญหา 

งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
(1101-1205) 

ง 23221 เครื่องยนตเ์ล็ก 5 
(ม.3 เทอม 1) 

งานหลักท่ี 6 โครงงานเครื่องยนต์เล็ก งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
(1101-1205) 

ง 23222 เครื่องยนตเ์ล็ก 6 
(ม.3 เทอม 2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    36 
 

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดตรัง  
สาขางาน/สาขาอาชีพ   วิชาอาหารไทย    โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 
 

งานหลัก 
ในสถานประกอบการ 

วิชากลุ่มสาระอาชีพ 
ในการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

รายวิชาที่เชื่อมโยง
อาชีวศึกษา 

(ปวช.) 

รายวิชาที่เชื่อมโยง  
ระดับอุดมศึกษา 

ม.1  ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 1 อาหารไทย  
(พื้นฐานการครัว)  

ง 21221 204042102 
การจัดการงานครัว

และอุปกรณ์ 

5001309 
เทคโนโลยีการครัว
และความปลอดภัย

ในการปฏิบัติ 
ม.1  ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 2 อาหารไทย 
 (ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมอาหาร) 

ง 21222 204042001 
การประกอบ

อาหาร 

5072311 
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารและการ

เตรียม 
ม.2  ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 3 ขนมไทยเบื้องต้น 

ง 22221 204042003 
ขนมไทยเบื้องต้น 

5072346 
ขนมไทยด้ังเดิม 

ม.2  ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 4 อาหารไทย 

ง 22222 204042002 
อาหารไทยเบื้องต้น 

5072325 
อาหารไทยด้ังเดิม 

ม.3  ภาคเรียน 1 
งานหลักท่ี 5 อาหารไทย 
 (สมุนไพรในการประกอบอาหาร) 

ง 23221 204042111 
อาหารและ

เครื่องด่ืมสมุนไพร 

5074414 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
ม.3   ภาคเรียน 2 
งานหลักท่ี 6 อาหารไทย  
(การถนอมอาหาร) 

ง 23222 204042004 
การถนอมอาหาร

เบ้ืองต้น 

5071303 
วิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหาร 
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ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดตรัง  โรงเรียนนำร่อง 3 โรง  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2563 
 

1. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2561 เริ่มใช้ในปีการศึกษา  2561 ถึงปัจจุบัน จัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาเพิ่มเติม (กลุ่มวิชาเพิ่มเติมอาชีพ) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  โดยนักเรียนสามารถ
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 1.0 หน่วยกิต จำนวน 2 คาบ/
สัปดาห์และลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องในหลักสูตรสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จนจบหลักสูตรการศึกษาระดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา ระดับชั้น นักเรียน (คน) หลักสูตร 

2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 66 สาขาอาหารและโภชนาการ  16+13+11=40 คน 
สาขาช่างก่อสร้าง 18+13+15=46 คน 
สาขางานเกษตร 16+20+18=54 คน 
สาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม 16+12+20=48 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 58 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 64 

รวม 188 

2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 61 สาขาอาหารและโภชนาการ 11+16+13=40 คน 
สาขาช่างก่อสร้าง 20+18+20= 58 คน 
สาขางานเกษตร 13+14+19= 46 คน 
สาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม 17+16+12 =45 คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 64 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 64 

รวม 189 

2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 80 สาขาอาหารและโภชนาการ 20+16+11= 47 คน 
สาขาช่างก่อสร้าง 20+19+16= 55 คน 
สาขางานเกษตร 20+13+14 = 47 คน 
สาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม 20+17+16 =53 คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 65 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 57 

รวม 202 
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สาขาอาหารและโภชนาการ 
 ขนมไทย 
 นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมไทยและสามารถทำขนมไทยชนิดต่างๆ เช่น 
ขนมฝอยทอง เม็ดขนุน ทองหยอด ขนมครก ขนมเปียกปูนเป็นต้น สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพระหว่างเรียน
ได้ 
 อาหารไทย 
 นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำอาหารไทยและสามารถทำอาหารไทยชนิดต่างๆ 
เช่น ห่อหมก ทอดมันปลา หอยจ๊อปู แกงชนิดต่างๆ เป็นต้น สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน
ได้ 
สาขาช่างก่อสร้าง 
 งานช่าง  
 นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องเครื่องมือช่างพืน้ฐาน เช่น ความปลอดภัยในงานช่างรู้จักและการใช้
งานเครื่องมือ สามารถนำความรู้เพื่อไปต่อยอดศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
 งานเชื่อมไฟฟ้า  
 นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องการเช่ือมไฟฟ้าพืน้ฐาน เช่น การเช่ือมท่าพื้นฐาน การเช่ือมโครงบอร์ด 
ท่ีวางไม้กวาดจากโต๊ะเรียน  การประกอบเหล็ก สามารถนำความรู้เพื่อไปต่อยอดศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ได้ 
      งานไม้  
 นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องงานไม้พืน้ฐาน เช่น การต่อไม้ การขัดผิวไม้  การประกอบไม้ สามารถ
นำความรู้เพื่อไปต่อยอดศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
สาขางานเกษตร 
 การปลูกปาล์มน้ำมัน 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องการปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชท่ีปลูกกันมากใน
ท้องถิ่น โรงเรียนมีบุคลากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถนำความรู้
เพื่อไปต่อยอด ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
 การขยายพันธุ์พืช 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องการขยายพันธุพ์ืช สามารถนำความรู้เพื่อไปต่อยอดและศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้ 
 การปลูกพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรและนำผลผลิตมาแปลรูปเป็นเครื่องด่ืม นำความรู้
ไปต่อยอด ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
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 นักเรียนมีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ท่ีดี นักเรียนสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆภายในท้องถิ่นได้ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเบ้ืองต้นท่ีสามารถใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อในสาขา
มัคคุเทศก์ 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. โรงเรียนต้ังอยูไ่กลจากสถาบันอาชีวศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปเรียน มีความเส่ียงใน 
การเดินทางและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

2. สถาบันอาชีวศึกษา ต้องรับผิดชอบหลายโรงเรียน ทำให้มีครูไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถส่ง 
วิทยากรมาสอนท่ีโรงเรียนได้ 

3.   สถานประกอบการในชุมชนมีน้อย ท่ีจะให้นักเรียนได้ฝีกประสบการณ์จริง 
4.   งบประมาณของโรงเรียนมีจำกัด วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีราคาแพง ควรได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณทุกปี 
5. ความร่วมมือของการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงของหน่วยงานต่างๆ ยังมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องฯ ควรประสานความร่วมมือและกำหนด 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการดำเนินให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดำเนินงานหลักสูตรต่อเนื่องฯ ควรจัดต้ังงบประมาณสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
3. ควรมีการประสานความร่วมมือกับต้นสังกัดของโรงเรียน เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมมือกนัในการ 

ทำงาน 
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2. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
ได้จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดย
นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 1.0 หน่วยกิต 
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์  
 

 
 
สาขาอาหารและโภชนาการ 

อาหารไทย นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ วสัดุ อุปกรณ์ และสามารถประกอบอาหารไทยได้ เช่น 
น้ำพริก ยำ ราดหน้า ข้าวผัด เป็นต้น  

การถนอมอาหาร นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สามารถถนอมอาหารและแปรรูป
อาหารได้ เช่น ข้าวเกรียบเห็ด น้ำพริกกล้วย  แป้งกล้วย แหนมเห็ด เป็นต้น 

การผลิตเคร่ืองด่ืมสมุนไพร  
นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรได้ เช่น น้ำข้าวโพด 

สมูทต้ีแครอท น้ำใบเตย น้ำตะไคร้ น้ำอัญชันมะนาว เป็นต้น 
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สาขามัคคุเทศก์ 
นักเรียนได้ร่วมการอบรมการเป็นผู้นำมัคคุเทศก์น้อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง นักเรียนสามารถนำเสนองานผ่านละครส้ันโดยใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว 
ในจังหวัดตรัง  เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สมศ. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น  ได้รับรางวัล
อันดับท่ี 2 จากรายการแข่งขันละครพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา    
การส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามรายวิชา 

1. การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับช้ัน ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

2. การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับช้ัน ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากสถาบันอาชีวศึกษา มีความเส่ียงในการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
2. งบประมาณของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรสนับสนุนงบประมาณ 

ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

1. ความหลากหลายของนโยบาย/หลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรบูรณา
การ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงฯ ควรนำมาบูรณาการด้วยกันเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อน 

2. การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายในการดำเนินการควรจัดสรรให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อ
โรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    42 
 

3. โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ใน 3 สาขาวิชา  ได้แก่   สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  และ
สาขาวิชาคหกรรม   โดยจัดเป็นรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 1.0 หน่วยกิต ให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาวิชาท่ี
สนใจ ในสาขาต่างๆ ดังนี้ 

สาขาช่างยนต์ ได้แก่ วิชา เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  เครื่องยนต์ดีเซล  งานจักรยานยนต์  งาน
เครื่องยนต์เล็ก งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ งานบริการรถยนต์ 

สาขาช่างไฟฟ้า  ได้แก่ วิชา งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น  งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร  เครื่องวัดไฟฟ้า 

สาขาคหกรรม  ได้แก่ วิชา  ศิลปะประดิษฐ์  การจัดดอกไม้  งานแกะสลัก  งานดอกไม้สด  การจัด
ตกแต่งสถานท่ี  เครื่องด่ืมและเครื่องด่ืมสมุนไพร 

 
นักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเลือกตามความถนัด ปรากฏว่า จะมีผลการเรียนเฉล่ียอยู่ในระดับดี แสดง

ให้เห็นว่า นักเรียนได้เรียนในรายวิชาท่ีชอบและได้ปฏิบัติตามความถนัดของตัวเอง  
 

 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

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

สาขาช่างยนต์ 16 - - 8 16 - 19 16 18 . 11 15 

สาขาช่างไฟฟ้า 18 - - 13 18 - - 12 18 18 13 16 

สาขาคหกรรม 23 - - 19 23 - 21 17 17 20 15 15 
รวม 57 - - 40 57 - 40 45 53 38 39 46 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    43 
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ผลการเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาสาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  และสาขาวิชาคหกร

รมที่มีผลการเรียนระดับดี  ดังน้ี 
 
ปีการศึกษา  2560 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

ลงทะเบียน
เรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 
(ร้อยละ) 

ลงทะเบียน
เรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 
(ร้อยละ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1               

บำรุงรักษา
รถจักรยานยนต์ 1 

17 17 100.00 บำรุงรักษา
รถจักรยานยนต์ 2 

18 18 100.00 

ไฟฟ้าเบื้องต้น 1 17 9 52.94 ไฟฟ้าเบื้องต้น 2 17 6 35.29 

ศิลปะประดิษฐ์ 1 25 18 72.00 ศิลปะประดิษฐ์ 2 24 18 75.00 

รวม 59 44 74.58 รวม 59 42 71.19 
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ปีการศึกษา  2561 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 
ลงทะเบียน

เรียน 
ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียน

ระดับดี
(ร้อยละ) 

ลงทะเบียน
เรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียน

ระดับดี
(ร้อยละ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1               
เครื่องยนต์แก๊ส 
โซลีน 

8 7 87.50 เครื่องยนต์ดีเซลล์ 17 4 23.53 

งานไฟฟ้าเบื้องต้น  13 4 30.77 เครื่องวัดไฟฟ้า 13 13 100.00 
ศิลปะประดิษฐ์  19 18 94.74 การจัดดอกไม้ 19 19 100.00 

รวม 40 29 72.50 รวม 49 36 73.47 
มัธยมศึกษาปีที่ 2               
ช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ 

16 10 62.50 เครื่องยนต์ดีเซลล์ 17 10 58.82 

งานไฟฟ้าเบื้องต้น  18 17 94.44 เครื่องวัดไฟฟ้า 17 16 94.12 
ศิลปะประดิษฐ์ 3 23 23 100.00 การจัดดอกไม้ 22 22 100.00 

รวม 57 50 87.72 รวม 56 48 85.71 
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 ปีการศึกษา  2562 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

ลงทะเบี
ยนเรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียนระดับ

ดี 
(ร้อยละ) 

ลงทะเบีย
นเรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการเรียน
ระดับดี 
(ร้อยละ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1               

เครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 

19 19 100.00 ช่างซ่อม
รถจักรยานยนต ์

18 16 88.89 

ศิลปะประดิษฐ ์ 21 13 61.90 ขนมเค้ก 20 19 95.00 

รวม 40 32 80.00 รวม 38 35 92.11 

มัธยมศึกษาปีที่ 2               

การแกะสลัก 17 13 76.47 ขนมเค้ก 23 23 100.00 

งานจักรยานยนต์ 16 13 81.25 ช่างเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น 

22 22 100.00 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 12 0 0.00         

รวม 45 26 57.78 รวม 45 45 100.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 3               

การแกะสลัก 18 13 72.22 ขนมเค้ก 20 20 100.00 

งานจักรยานยนต์ 18 15 83.33 ช่างเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น 

13 13 100.00 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 17 2 11.76 การตัดผมชาย 20 13 65.00 

รวม 53 30 56.60 รวม 53 46 86.79 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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ปีการศึกษา  2563 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

ลงทะเบีย
นเรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียนระดับ

ดี 
(ร้อยละ) 

ลงทะเบีย
นเรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียนระดับ

ดี 
(ร้อยละ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1               

ซิลล์สกริน 20 20 100.00 ศิลปะประดิษฐ ์ 20 16 80.00 

งานไฟฟาเบื้องต้น 18 11 61.11 ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ 19 19 100.00 

รวม 38 31 81.58 รวม 39 35 89.74 

มัธยมศึกษาปีที่ 2               

การตกแต่งสถานที่ 15 15 100.00 ศิลปะประดิษฐ ์ 21 14 66.67 

ช่างซ่อมมอเตอร์
ไซต์ 

11 11 100.00 ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ 19 19 100.00 

งานไฟฟ้าเบือ่งต้น 13 13 100.00         

รวม 39 39 100.00 รวม 40 33 82.50 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียน 

ลงทะเบีย
นเรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียนระดับ

ดี 
(ร้อยละ) 

ลงทะเบีย
นเรียน 

ผลการ
เรียน

ระดับดี 

ผลการ
เรียนระดับ

ดี 
(ร้อยละ) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3               

การตกแต่งสถานที่ 15 15 100.00 เครื่องด่ืมสมุนไพร 25 25 100.00 

ช่างซ่อมมอเตอร์
ไซต์ 

15 15 100.00 ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ 22 22 100.00 

งานไฟฟ้าเบื่องต้น 16 12 75.00         

รวม 46 42 91.30 รวม 47 47 100.00 
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ปัญหา/อุปสรรค 
การเปิดรายวิชาท่ีเทียบเคียงในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า  

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความยากเกินระดับความสามารถของผู้เรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ต้องปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ในการเทียบ
โอนหน่วยกิตได้  
ข้อเสนอแนะและการดำเนินงาน 

1. ปรับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีผู้เรียนมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็น
รายได้เสริมให้กับนักเรียนและไม่ยากเกินศักยภาพของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา2564 ไม่สามารถเปิดการสอนได้เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถมาเรียน  
On-site ได้ 

 
 
การใช้หลักสูตรฯ สาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารท้องถ่ินจังหวัดตรัง) 

ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  โรงเรียนนำร่อง 3 โรง ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการฯ ในสาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง) เพื่อนำไปใช้
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้หลักสูตร 
โดยมีรายวิชาดังนี้ 

อาหารและโภชนาการ 1  ( อาหารไทย ) 
อาหารและโภชนาการ 2  ( ขนมไทย ) 
อาหารและโภชนาการ 3  ( อาหารและเครื่องด่ืมสมุนไพร) 
อาหารและโภชนาการ 4  ( อาหารพื้นบ้าน ) 
อาหารและโภชนาการ 5  ( โครงงานคหกรรม 1) 
อาหารและโภชนาการ 6  ( โครงงานคหกรรม 2) 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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สรุปผลความพึงพอใจ 
ผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระบบ
ออนไลน์ (Google From) โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมพฒันาหลักสูตรฯ 
  

จากการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฯ มีผู้ร่วม
กิจกรรม จำนวน 39 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 89.74 จึงขอนำเสนอผลการ
ประเมิน ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

35 
11 
24 

100.0 
31.4 
68.6 

ตำแหน่ง 
     ผู้บริหารสถานศึกษา 
     ครู 
     ศึกษานิเทศก์ 
     อื่นๆ     

35 
11 
21 
1 
2 

100.0 
31.4 
60 
2.9 
5.7 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน(คน) ร้อยละ 

สังกัด 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
     เทศบาลนครตรัง     
      วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
      อื่นๆ 

35 
6 
3 
14 
5 
4 
1 
2 

100.0 
17.1 
8.6 
40 

14.3 
11 
2.9 
5.7 

 
ตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน  35 คน  จำแนกเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จำนวน 

24 คน (ร้อยละ 68.6) ลงรองมาเป็นเพศชาย จำนวน 11 คน (ร้อยละ 31.4 ) 
ผู้ตอบแบบสอบถามตำแหน่งครูมากท่ีสุด จำนวน 21 คน (ร้อยละ 60) รองลงมา ตำแหน่ง ผู้บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 11 คน (ร้อยละ 31.4) และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน (ร้อยละ 2.9) 
ผู้ตอบแบสอบถามสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มากท่ีสุด จำนวน 14 คน 

(ร้อยละ 40)  รองลงมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 6 คน  
(ร้อยละ 17.1) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 14.3) 

 
 

 
แผนภูมิ 1  แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ  
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แผนภูมิ 2  แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตำแหน่ง 
 
 
 

 
แผนภูมิ 3  แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสังกัด 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

 

ท่ี 
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
กิจกรรม 

26 
(74.3%) 

7 
(20%) 

2 
(5.7%) 

- - 

2 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 26 
(74.3%) 

8 
(22.9%) 

1 
(2.9%) 

- - 

3 หลักสูตรจงัหวัด “สาขาอาหารและ
โภชนาการ (อาหารท้องถ่ินของจังหวัดตรัง)” 
สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพของ
นักเรียน 

26 
(74.3%) 

9 
(25.7%) 

- - - 

4 การพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่
ร่วมโครงการ 

30 
(85.7%) 

5 
(14.3%) 

- 
 

- - 

5 การพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน/
สถานศึกษาอื่น 

29 
(85.3%) 

5 
(14.7%) 

- - - 

6 การพัฒนาหลักสูตรทุกสาขา มีประโยชน์ต่อ
นักเรียน 

31 
(88.6%) 

2 
(5.7%) 

2 
(5.7%) 

- - 

7 หลักสูตรที่ดำเนินการพัฒนาสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 

30 
(85.7%) 

5 
(14.3%) 

- - - 

8 การพัฒนาหลักสูตรต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

31 
(88.6%) 

3 
(8.6%) 

1 
(2.9%) 

- - 

9 ควรมีการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรที่ร่วมพัฒนาระหว่างข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

27 
(77.1%) 

8 
(22.9%) 

- - - 

10 ควรมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนที่จบ
การศึกษาในหลักสูตรสาขาท่ีได้พัฒนาตาม
โครงการฯ  

27 
(77.1%) 

8 
(22.9%) 

- - - 
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 ตาราง 2 พบว่าความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมพฒันาหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ปรากฏดังนี้ 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
สูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 และรองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 20 
และ ร้อยละ 5.7 ตามลำดับ 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมสูงสุด 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 และรองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 22.9  

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรจังหวัด “สาขาอาหารและโภชนาการ 
(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง)” สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพของนักเรียนสูงสุด  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 74.3 และรองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 25.7 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการสูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.7 และ
รองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 14.3 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน/สถานศึกษาอื่นสูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.3 และ
รองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 14.7 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขามีประโยชน์ต่อนักเรียน
สูงสุด  อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 88.6 และรองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 5.7 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจหลักสูตรท่ีดำเนินการพฒันาสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนสูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.7 และรองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 14.3 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาต้องได้ความร่วมมือจาก
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 88.6 และรองลงมา
ในระดับมาก ร้อยละ 8.6 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีร่วม
พัฒนาระหว่างขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 77.1 และ
รองลงมาในระดับมาก ร้อยละ 22.9 

• ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจควรมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาใน
หลักสูตรสาขาท่ีได้พัฒนาตามโครงการฯสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 77.1 และในระดับมาก 
ร้อยละ 22.9 
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       แผนภูมิ 4 แสดงความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิ 5 แสดงความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 
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  แผนภูมิ 6 แสดงความพึงพอใจต่อหลักสูตรจังหวัด “สาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง)”  
               สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพของนักเรียน 
 

 
    แผนภูมิ 7 แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียน 
                 การสอนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการฯ  

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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   แผนภูมิ 8  แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียน 
                 การสอนของโรงเรียน/สถานศึกษาอื่น 

 
 

 
    แผนภูมิ 9 แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขา มีประโยชน์ต่อนักเรียน 
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     แผนภูมิ 10 แสดงความพึงพอใจต่อหลักสูตรท่ีดำเนินการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

 
 
 

 
    แผนภูมิ 11 แสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรต้องได้รับความร่วมมือจากหลานหน่วยงานท้ังภายใน 
                  และภายนอกสถานศึกษา 
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     แผนภูมิ 12  แสดงความพึงพอใจควรมีการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีร่วมพัฒนา 

ระหว่างขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

 
 

 
       แผนภูมิ 13 แสดงความพึงพอใจควรมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรท่ีได้พัฒนา 
                       ตามโครงการฯ 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
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1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 
เพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดตรัง  

• รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตรัง 

• จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

• ช้ีแจงนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ  

• สร้างความเข้าใจและทำความเข้าใจกับสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

• วิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและจังหวัด 

• คัดเลือกหลักสูตรท่ีจะพัฒนาให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

• สำหรับหลักสูตร คหกรรมและโภชนาการ(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง) ยังคงเป็นหลักสูตร 
ของจังหวัดตรังท่ีให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปปรับใช้ในโรงเรียนตามบริบท 

• โรงเรียนนำร่อง 3 โรง นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรส่งเสริมเวทีและ 
ประชาคมฯ ในสาขารายวิชาท่ีเปิดการสอน 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

• ขอสนับสนุนบุคลากรของแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นคณะทำงานฯ  

• ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง และ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

• จับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร  

• ช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน กรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 

• อธิบายข้ันตอนการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงในระดับอาชีวศึกษาและ 
อุดมศึกษา 

• นำหลักสูตรของสถานศึกษามาวิเคราะห์ความต่อเนื่องเช่ือมโยงโดยมีสถาบันคู่พัฒนาเป็น 
พี่เล้ียงในการวิเคราะห์หลักสูตร 

• ผู้แทนสถานโรงเรียนนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตรเป็นรายวิชา 

• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ความเช่ือมโยงของหลักสูตร ร่วมด้วยสถาบันคู่พัฒนา  

• สถานศึกษานำข้อมูลไปปรับ เพื่อจัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาระ 
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การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อสายอาชีพโดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง และโรงเรียนเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และสถาบันคู่พัฒนา เพื่อร่วมวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เช่ือมโยงจากระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไประดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้ดังนี้ 
ท่ี หลักสูตร/สาขา โรงเรียน สถาบันคู่พัฒนา 
1 อาหารและโภชนาการ 

(อาหารท้องถิ่นจังหวัด
ตรัง) 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

2 งานช่าง 
งานไม ้

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

3 งานเกษตร โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

4 การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

5 ช่างตัดผมชาย-หญิง 
ช่างเสริมสวย 

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

6 ช่างเช่ือมโลหะ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
7 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
8 ช่างเครื่องยนต์เล็ก โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 
 
ความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
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1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Google From) จำนวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.74  โดยเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 68.6 และตำแหน่งครูมากท่ีสุด ร้อยละ 
60 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรมสูงสุด อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.3  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมสูงสุด 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.3  

4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรจังหวัด “สาขาอาหารและโภชนาการ (อาหาร
ท้องถิน่จังหวัดตรัง)” สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพของนักเรียนสูงสุด  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 74.3  

5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการสูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.7  

6. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน/สถานศึกษาอื่นสูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.3  

7. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขามีประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด  
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 88.6  

8. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจหลักสูตรท่ีดำเนินการพฒันาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
สูงสุด  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 85.7  

9. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาต้องได้ความร่วมมือจาก
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 88.6  

10. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีร่วมพัฒนา
ระหว่างขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 77.1  

11. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจควรมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร
สาขาท่ีได้พัฒนาตามโครงการฯสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 77.1  

 
 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. การจัดกิจกรรมโครงการ 
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1.1 ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ 
การจัดกิจกรรมโครงการต้องชะลอห้วงเวลาท่ีเหมาะสม /ต้องปรบัรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการของ
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตรัง /ต้องเปล่ียนวิธีการดำเนินงาน ฯลฯ 

1.2 การดำเนินงานกิจกรรม ได้ดำเนินงานล่าช้า เนื่องด้วยความพร้อมของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ  
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการ 
2.1 โรงเรียนนำร่องท่ีร่วมโครงการฯ โดยการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร ขาดแคลนการ 

สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรผู้สอน 
2.2 โรงเรียนอยู่ห่างไกลกับสถาบันอาชีวศึกษา ไม่มีความสะดวกในการนำนักเรียนไปฝึก 

ภาคปฏิบัติ(เนื่องจากสถาบันมีอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ) 
2.3 มีโครงการของหน่วยงานต้นสังกัดในลักษณะคล้ายๆกัน แต่ไม่มีการบูรณาการโครงการทำให้ 

ภารงานครูเพิ่มขึ้น 
3. การประสานความร่วมมือ 

3.1 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรยีนมีช่องว่างในการประสานงาน ส่งผลให้ 
การขับเคล่ือนงานโครงการ/การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนทำได้ไม่เต็มศักยภาพของโรงเรียน 

3.2 ความร่วมมือของผู้ชำนาญการด้านหลักสูตรของโรงเรียนยังคงมนี้อย ทำให้โรงเรียนไม่ม ี
พี่เล้ียง และการพัฒนาหลักสูตรไม่มีความชัดเจน  

4. งบประมาณ 
4.1 โรงเรียนท่ีร่วมโครงการฯ มีความต้องการงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางพัฒนา 
1. หน่วยงานระดับส่วนกลาง ควรแจ้งนโยบายการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ต้นสังกัดของ 

สถานศึกษาทุกสังกัด ทราบนโยบายและร่วมขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับพื้นท่ี 
2. หน่วยงานในระดับพื้นท่ี ควรให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย โดยการ 

ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนบุคลากรผู้มีความชำนาญด้านหลักสูตรร่วมเป็นคณะทำงาน และ
เป็นพี่เล้ียงให้แก่โรงเรียนในสังกัด กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับ 
พื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสามารถนำงบประมาณไปสนับสนุนการจัดการเรียนสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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หลักการและเหตุผล 
      การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ท้ังในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ

คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) ได้
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐาน ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิ ติและในทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 
ประการ  ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต  2)ปรับปัจจุบัน 3)สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบ
ด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
ส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมาอาชีพ ตามความถนัดของตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ภายใต้
วิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการ ศึกษา มีการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานการประกอบการและชุมชน  
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการใกทักษะการทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงกับ
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ 
เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพได้ตามความ 
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ถนัดและความสนใจ โดยมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยขับเคล่ือนโดยประสานร่วมกับ
หน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง  
 
วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง  
 

เป้าหมายโครงการ 
สถานศึกษา มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ี

สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์   
1) ผลผลิต (Output) 

สถานศึกษา มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2)  ผลลัพธ์ (Outcomes)  
    - สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง 
    - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีทางเลือกใน

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของจังหวัดตรัง 
 

ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
1) เชิงปริมาณ 
     สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง จำนวน 1 หลักสูตร 
 
2) ชิงคุณภาพ 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะ 
พื้นฐานด้านอาชีพท่ีหลากหลาย สามารถต่อยอดการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามความต้องการ ความถนัดและ
บริบทของจังหวัดตรัง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของจังหวัดตรัง และสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1) สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง 
2) นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม - กันยายน 2564 
 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                แหล่งงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน      
ด้านการพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
กิจกรรมขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน  60,000 บาท  ดังนี้  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรมที่ใช้เงินงบประมาณ) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาส 1 / บาท 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 / บาท 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 / บาท  
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 / บาท 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการ   
   1.1 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ
แก่หน่วยงานการศึกษา 
   1.2 พิจารณาหลักสูตร จับคูส่ถานศึกษา  

- - - 6,700 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้าง/พัฒนา/ และ
จัดทำหลักสูตร  

- - -  53,300 

รวมงบประมาณ 60,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) - - - 60,000 
 

 
 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 60,000 บาท   (หกหมื่นบาทถ้วน)  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานอำนวยการ     
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   ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  (25 คน*50*2มื้อ)      - 2,500 - 2,500 
   ค่าอาหารกลางวัน (25คน*1มื้อ*120บาท) - 3,000 - 3,000 
   ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน - 1,200 - 1,200 

รวม - 6,700 - 6,700 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้าง/พัฒนา/ และจัดทำ
หลักสูตร   

    

กลุ่ม 1  (สพม.)     
  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (28 คน*4 มื้อ*50 บาท) - 5,600 - 5,600 
  ค่าอาหารกลางวัน(28 คน*2 มื้อ*120 บาท) - 6,720 - 6,720 
  ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน - 1,800 - 1,800 
  ค่าตอบแทนวิพากษ์หลักสูตร  1,200 - - 1,200 

รวมกลุ่ม 1 1,200 14,120 - 15,320 
กลุ่ม 2 (สพป.)     
  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (26 คน*4 มื้อ*50 บาท) - 5,200 - 5,200 
  ค่าอาหารกลางวัน (26 คน*2 มื้อ*120 บาท) - 6,240 - 6,240 
  ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน - 1,800 - 1,800 
  ค่าตอบแทนวิพากษ์หลักสูตร  1,200 - - 1,200 

รวมกลุ่ม 2 1,200 13,240 - 14,440 
กลุ่ม 3 (เอกชน-เทศบาล)     
  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (27 คน*4 มื้อ*50 บาท) - 5,400 - 5,400 
  ค่าอาหารกลางวัน (27 คน*2 มื้อ*120 บาท) - 6,480 - 6,480 
  ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน - 1,800 - 1,800 
  ค่าตอบแทนวิพากษ์หลักสูตร  1,200 - - 1,200 

รวมกลุ่ม 3 1,200 13,680 - 14,880 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

วัสดุโครงการ เช่น เอกสารรายงานโครงการ  - - 8,660 8,660 
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เอกสารหลักสูตร เกียรติบัตรพร้อมกรอบ หรือ วัสดุอื่นๆ  
รวมวัสดุ - - 8,660 8,660 

รวมทุกกิจกรรม 3,600 47,740 8,660 60,000 
หมายเหตุ    ทุกกิจกรรมขอถัวจ่ายทุกรายการ    
 
      ลงชื่อ................................ ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ.......... .........................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ)            (นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา                   รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 

 
           ลงชื่อ................. ..................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์) 
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรม 1 การประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการฯ 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
 เรื่อง  แต่งต้ังคณะทำงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง 
--------------------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนเพ่ือให้มีทางเลือกเข้าสู่การศึกษา
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มีการฝึกทักษะอาชีพเพ่ือ
เป็นการค้นหาความต้องการ ความชอบและความถนัดของตัวเอง เพ่ือต่อยอด เป็นทักษะในการประกอบอาชีพและการต่อเรียน
ระดับที่สูงข้ึน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรข้ันพ้ืนฐานที่สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนและส่งต่อผู้เรียนในระดับที่สูงข้ึน โดยให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับ
จังหวัดร่วมจัดทำหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ต่อเน่ืองเชื่อมโยงไปสู่ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ในรูปแบบการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานการศึกษา
และทุกภาคส่วนในพ้ืนที ่ 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงขอประกาศแต่งต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีองค ์ประกอบและ
หน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

1. คณะที่ปรึกษา  หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรบูรณาการของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 

(1) ท้องถ่ินจังหวัดตรัง  ที่ปรึกษา 

(2) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                        

     ประจำวิทยาเขตตรัง 

ที่ปรึกษา 

(3) ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง                

     จังหวัดตรัง             

ที่ปรึกษา 

(4) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่ปรึกษา 

(5) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ที่ปรึกษา 

(6) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่ ที่ปรึกษา 

 

(7) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวัดตรัง  ที่ปรึกษา 

(8) นายกเทศมนตรีนครตรัง ที่ปรึกษา 
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(9) นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดตรัง  ที่ปรึกษา 

(10) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน    

       จังหวัดตรัง 

ที่ปรึกษา 

          หน้าที่ดังน้ี 
          (1) ให้การสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ    
 (2) ให้ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ 
          (3) ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของโครงการ รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการ

ทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ   
(4) ร่วมกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานโครงการ 
(5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ 

     
              2. คณะทำงานอำนวยการ  ประกอบด้วย  

 (1) นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์    ศึกษาธิการจังหวัดตรัง หัวหน้าคณะทำงาน  

 (2) นางอรทัย  เกิดภิบาล         รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รองหัวหน้าคณะทำงาน 

 (3) นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล  ข้าราชการบำบาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 (4) นายสายัณห์  ฉินนานนท์     ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (5) นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์        รองประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดตรงั ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (6) นายปรีดี  เกตุทอง            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (7) ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค ์โลหะลักษณาเดช   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (8) นางศิลา  สงอาจิตน์            ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เทศบาลนครตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (9) นายสมชาย  อินทรโชติ        ผู้อำนวยการโรงเรียนสเิกาประชาผดุงวิทย์ คณะทำงาน 

 (10) นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนรษัฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์ คณะทำงาน 

 (11) นายจุมพล  ทวีตา            ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข คณะทำงาน 

 (12) นางกรรณิการ์  ลั่นเต้ง       ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  คณะทำงาน 

 (13) นายอำนวยพร  เชยชื่นจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์ คณะทำงาน 

 

 (14) นายอนุชิต  พงศ์เก้ือ          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะทำงาน 

 (15) นางพรรณิภา  ไพรัตน์        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง คณะทำงาน 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    76 
 

 (16) นายสุภาษิต  กัณฐสุทธ์ิ      ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6(วัดตันตยาภิรม) คณะทำงาน 

 (17) นางกรวิกา  ฉินนานนท์   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ       

        จัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

คณะทำงาน 

 (18) นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ         ศึกษานิเทศก์            

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

คณะทำงาน 

 (19) นางจรรยา  ใส้เพ้ีย                   ศึกษานิเทศก์ 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

คณะทำงาน 

 (20) นางวรรณรัตน์  เจ้ยทองศรี          ศึกษานิเทศก์ 

       กองการศึกษา เทศบาลนครตรงั 

คณะทำงาน 

 (21) นางสาวอัมพา  ข่ายม่าย          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ           

       ประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (22) นางสุจิรา  ณ พัทลุง                  ศึกษานิเทศก์    

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (23) นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน           ศึกษานิเทศก์  

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (24) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย             ศึกษานิเทศ 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (25) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                

คณะทำงาน 

และเลขานุการ 

 (26) นายประภาศ  ขำแก้ว          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงานและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

           หน้าที่ดังน้ี 
(1) ร่วมทบทวน พิจารณาหรือคัดเลือกหลักสูตรสายอาชีพของโรงเรียนทีส่ามารถเชื่อมโยง 

การศึกษาไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและต้องมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 

(2) พิจารณาจับคู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาเพ่ือจัดทำ 
หลักสูตรให้สามารถเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

(3) ร่วมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเพ่ือให้ทราบการดำเนินงานและผลการ 
ดำเนินงานโครงการ 
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(4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่เกี่ยวข้อง   
 
           2. คณะทำงานจัดทำหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานให้มีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดตรังและสามารถเชื่อมโยงไประดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  คณะทำงานชุดที่  1   ประกอบด้วย  
 (1) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์       ศึกษาธิการจังหวัดตรัง หัวหน้าคณะทำงาน  

 (2) นางอรทัย  เกิดภิบาล           รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รองหัวหน้าคณะทำงาน 

 (3) นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล ข้าราชการบำบาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (4) นายสายัณห์  ฉินนานนท์       ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (5) นายปรีดี  เกตุทอง               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (6) ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค ์โลหะลักษณาเดช   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (7) นางศิลา  สงอาจินต์              ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

     กองการศึกษา เทศบาลนครตรัง           

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (8) นายเจษฎา  อนันทวรรณ      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  คณะทำงาน 

 (9) นายณรงค์  ฤทธิเดช            ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง คณะทำงาน 

 (10) นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ         ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง คณะทำงาน 

 (11) นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์   

คณะทำงาน 

 (12) นายอนันทชัย ชุมอักษร  

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ (ฝ่ายวิชาการ) 

คณะทำงาน 

 (13) นางนิตยา ทองบริบูรณ์  

       ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

คณะทำงาน 

 (14) นางสุดารัตน์ ทวีตา 

       ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

 

 

คณะทำงาน 

 (15) นายสมชาย  อินทรโชติ คณะทำงาน 
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       ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

 (16) นายสุริยา  สารทิพย์ 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ (ฝ่ายวิชาการ) 

คณะทำงาน 

 (17)  นางศุภวรรณ  หมั่นทวี 

        ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์   

คณะทำงาน 

 (18) นางเกสร  ปิยดิลก 

       ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

คณะทำงาน 

 (19) นายจุมพล  ทวีตา 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

คณะทำงาน 

 (20) นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

คณะทำงาน 

 (21) นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์ 

       ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

คณะทำงาน 

 (22) นางสาวพรรณอร  ประเทศ 

       ครูโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

คณะทำงาน 

 (23) นางพิชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี    ศึกษานิเทศก์ 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

คณะทำงาน 

 (24) นางสุจิรา  ณ พัทลุง    ศึกษานิเทศก์ 

       สำนกงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (25) นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน   ศึกษานิเทศก์ 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (26) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย    ศึกษานิเทศก์  

                                        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

 

คณะทำงาน 

 (27) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา คณะทำงานและ
เลขานุการ 
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                                         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                

 (28) นายประภาศ  ขำแก้ว        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

                                         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
คณะทำงานชุดที่ 2  ประกอบด้วย 

 (1) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์       ศึกษาธิการจังหวัดตรัง หัวหน้าคณะทำงาน  

 (2) นางอรทัย  เกิดภิบาล           รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รองหัวหน้าคณะทำงาน 

 (3) นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล ข้าราชการบำบาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (4) นายสายัณห์  ฉินนานนท์        ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (5) นายปรีดี  เกตุทอง               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (6) ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (7) นางศิลา  สงอาจินต์             ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

     กองการศึกษา เทศบาลนครตรัง           

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (8) นายเจษฎา  อนันทวรรณ      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  คณะทำงาน 

 (9) นายณรงค์  ฤทธิเดช            ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง คณะทำงาน 

 (10) นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ         ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง คณะทำงาน 

 (11) นางพรรณินิภา  ไพรัตน์ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (12) นางสาวชนกานต์  อินทร์มาก 

       ครหูัวหน้างานวิชาการ  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (13) นางอัจฉรา  วิโรจน์ศิร ิ

       ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (14) นางสุรีรัตน์  เท่ียงธรรม 

       ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

  

(15) นายอนุชิต  พงศ์เก้ือ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

 

 

คณะทำงาน 
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 (16) นายวรุฒ  เก้ือสา 

      ครูหัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (17) นางสาวจิรพรรณ  บุณยาธิการโสภณ  

       ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (18) นางสกาวเดือน  ศรีสุข 

        ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (19) นางพรพรรณ  เนตรขำ          ศึกษานิเทศก์ 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

คณะทำงาน 

 (20) นางสาวลลิตา  อุตรพันธ์         ศึกษานิเทศก์ 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

คณะทำงาน 

 (21) นางสุจิรา  ณ พัทลุง              ศึกษานิเทศก์ 

       สำนกงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (22) นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      ศึกษานิเทศก์ 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (23) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย         ศึกษานิเทศก์  

                                             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (24) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

                                             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                

คณะทำงานและเลขานุการ 

 (25) นายประภาศ  ขำแก้ว            นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

                                             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  คณะทำงานชุดที่ 3   ประกอบด้วย 

 (1) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์       ศึกษาธิการจังหวัดตรัง หัวหน้าคณะทำงาน  

 (2) นางอรทัย  เกิดภิบาล           รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รองหัวหน้าคณะทำงาน 

 

 (3) นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล ข้าราชการบำบาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (4) นายสายัณห์  ฉินนานนท์       ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 (5) นายปรีดี  เกตุทอง               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (6) ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (7) นางศิลา  สงอาจินต์           ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

     กองการศึกษา เทศบาลนครตรัง           

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (8) นายเจษฎา  อนันทวรรณ     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  คณะทำงาน 

 (9) นายณรงค์  ฤทธิเดช           ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง คณะทำงาน 

 (10) นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ        ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง คณะทำงาน 

 (11) นางกรรณิการ์  ลั่นเต้ง   

       ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 

คณะทำงาน 

 (12) นายปิยะศักด์ิ ลั่นเต้ง        

       ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) 

คณะทำงาน 

 (13) นางสาวปรินดา คีรีรัตน์ 

       ครูโรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา 

คณะทำงาน 

 (14) นางสาววิไลรัตน์ คงย้ิม 

       ครูโรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา 

คณะทำงาน 

 (15) นายสุภาษิต  กัณฐสุทธ์ิ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

คณะทำงาน 

 (16) นางตวงรัตน์  รื่นยุทธ์ 

       ครูหัวหน้างานวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

คณะทำงาน 

 (17) นางสาวอรพินท์  สินธุเศรษฐ์ 

       ครูโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

คณะทำงาน 

 (18) นายอำนวยพร  เชยชื่นจิตร 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์

 

คณะทำงาน 

 (19) นางวิภาพร  อึ่งทอง 

       ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 

คณะทำงาน 
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 (20) นางสาวอรฤทัย  เชยชื่นจิตร 

       ครูโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์

คณะทำงาน 

 (22) นางสุจิรา  ณ พัทลุง               ศึกษานิเทศก์ 

       สำนกงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (23) นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน        ศึกษานิเทศก์ 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (24) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย          ศึกษานิเทศก์  

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (25) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ      ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง                

คณะทำงานและ
เลขานุการ 

 (26) นายประภาศ  ขำแก้ว             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที่ดังน้ี 
(1) จัดทำหลักสูตรของโรงเรียนให้สามารถเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่อาชีวศึกษาและ 

อุดมศึกษา 
(2) นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด 
(3) ส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจเรียนต่อสายอาชีพ 

ไปสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา (สถาบันที่ร่วมทำหลักสูตร) 
(4) รายงานผลและส่งเอกสารหลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวม 

ข้อมูลและรายงาน 
(5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีเก่ียวข้อง   

 
 

4. คณะทำงานฝ่ายบริการ  ประกอบด้วย 
 (1) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

หัวหน้าคณะทำงาน 

 (2) นางสาวอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง   

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (3) นางสาวอังคณา  พลประสิทธ์ิ   คณะทำงาน 
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     นักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 (4) นางสาวสุจิรา  เซ่งหลี่          พนักงานจ้างเหมา               

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (5) นายจีรยุทธ  กังแฮ              พนักงานจ้างเหมา              

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (6) นายขรรค์ชัย  เหมือนสง       พนักงานจ้างเหมา    

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (7) นายศิริพงศ์  ศิรริวม            พนักงานจ้างเหมา    

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงาน 

 (8) นายประภาศ  ขำแก้ว       

     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่ดังน้ี 
(1) ต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าประชุมและคณะทำงานโครงการฯ ทุกกิจกรรม 
(2) เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ช่วยงานของคณะทำงานโครงการฯ ทุกกิจกรรม 
(3) กลุ่มจัดสถานที่ห้องประชุมและการปฏิบัติงานกลุ่มของคณะทำงานโครงการฯ ทุกกิจกรรม 
(4) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการประชุมของคณะทำงานโครงการฯ  

ทุกกิจกรรม 
(5) บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืม อาหารกลางวันแก่คณะทำงานโครงการฯ ทุกกิจกรรม 
(6) ถ่ายภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือรวบรวมรายงาน 
(7) รวบรวมเอกสารหลักสูตรและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
(8) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

            ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่  28  มิถุนายน พ.ศ.2564 
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แนวทางการดำเนินงานโครงการ 
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กิจกรรม 
ขั้นการเตรียมการ 
1. เสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะทำงานโครงการ ระดับจังหวัด 
3. จัดทำเอกสารคู่มือแนวทางการดำเนินงาน 
4. ขออนุมัติการดำเนินงาน 
ขั้นการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ 
   1.1 คณะทำงานอำนวยการ  

• เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานโครงการ 

• สร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ 

• รับทราบผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามโครงการ 

• พิจารณารูปแบบการดำเนินงานโครงการ 

• พิจารณาคัดเลือกหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร  

• จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตร 

• พิจารณาการจัดทำ MOU การจัดทำหลักสูตร การเข้าเรียน การประกันการมีงานทำ 

• กำหนดวันจัดทำหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร 

• กำหนดรูปแบบการรายงานผลของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ 
2. ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร  
    2.1 คณะทำงานชุดท่ี 1  จัดทำหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

• พิจารณาหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร  

• จัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร 

• เอกสารเล่มหลักสูตร 

• นำหลักสูตรไปใช้ 

• รายงานผล  
 

กิจกรรม 
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2.2 คณะทำงานชุดท่ี 2  จัดทำหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

• พิจารณาหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร  
• จัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร 

• รายงานผล  
    2.3 คณะทำงานชุดท่ี 3  จัดทำหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกอครองส่วนท้องถิ่น 

• พิจารณาหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร  

• จัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร 

• เอกสารเล่มหลักสูตร 

• นำหลักสูตรไปใช้ 

• รายงานผล  
ขั้นการติดตามและประเมินผล (ตามสถานการณ์) 
1. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ รายงานผลตามแบบท่ีกำหนด 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ลงพื้นท่ีติดตามผลการดำเนินงานท่ีโรงเรียน 
3. รวบรวมเอกสาร เพื่อรายงานและพัฒนาต่อไป 
ขั้นรายงานผล 
1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ 
2. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
3. จัดทำเอกสารหลักสูตร 
4. รายงาน สป.ศธ. / ศธภ.  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมท่ี 1   การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการฯ 
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   นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์   ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
            ประธานเปิดการประชุม   
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นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา    

แจ้งชี้แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบการดำเนินงาน 
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โรงเรียนนำร่อง นำเสนอผลการดำเนนิงาน ปีการศึกษา 2563 
 

   
           นายอนันทชัย ชุมอักษร   นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง   นางเกสร ปิยดิลก 
รอง ผอ.โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์       ผอ.โรงเรยีนตรังคริสเตียนศึกษา         ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที ่2 การประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสตูรฯ 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
 เรื่อง  แต่งต้ังคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

จังหวัดตรัง   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------------------- 

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่   28  มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้แต่งต้ังคณะทำงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง น้ัน 

เน่ืองจากการประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ได้พิจารณาแก้ไขและเพ่ิม
บุคลากรของสถานศึกษาเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา    ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จังหวัดตรัง จึงยกเลิกประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 คณะทำงาน
จัดทำหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานให้มีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรังและสามารถเชื่อมโยงไป
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และขอแต่งต้ังคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา จังหวัดตรัง  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังน้ี  
  คณะทำงาน กลุ่มที่ 1   คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

 (1) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์        

     ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

หัวหน้าคณะทำงาน  

 (2) นางอรทัย  เกิดภิบาล            
     รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

รองหัวหน้าคณะทำงาน 

 (3) นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล  

     ข้าราชการบำบาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (4) นายสายัณห์  ฉินนานนท์        

     ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (5) นายปรีดี  เกตุทอง                

     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (6) ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช   
     อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (7) นางศิลา  สงอาจินต์            

     ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง        

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 (8) นางนวลรัตน์  วัฒนา 
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง 
ตรัง  

คณะทำงาน 

 (9) นางสาวดุษฎี  ทรัพย์บัว      
     อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ      
     โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 

คณะทำงาน 

 (10) นางสาวสิรินทิพย์  สุตตาพงค์ 
       อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ      
       โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง 
ตรัง 

คณะทำงาน 

 (11) นายเจษฎา  อนันทวรรณ      
       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  

คณะทำงาน 

 (12) นายณรงค์  ฤทธิเดช            
       ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

คณะทำงาน 

 (13) นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ         
       ครวิูทยาลัยเทคนิคตรัง 

คณะทำงาน 

 (14) นางกรรณิการ์  ลั่นเต้ง                                                                   

       ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 

คณะทำงาน 

 (15) นายปิยะศักด์ิ ลั่นเต้ง        

       ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) 

คณะทำงาน 

 (16) นางสาวปรินดา คีรีรัตน์ 

       ครูโรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา 

คณะทำงาน 

 (17) นางสาววิไลรัตน์ คงย้ิม 

       ครูโรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา 

คณะทำงาน 

 (18) นายสุภาษิต  กัณฐสุทธ์ิ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

คณะทำงาน 

 (19) นางตวงรัตน์  รื่นยุทธ์ 

       ครูหัวหน้างานวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

คณะทำงาน 

 (20) นางสาวอรพินท์  สินธุเศรษฐ์ 

       ครูโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

คณะทำงาน 
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(21) นายอำนวยพร  เชยชื่นจิตร 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์

คณะทำงาน 

 (22) นางวิภาพร  อึ่งทอง 

       ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 

คณะทำงาน 

 (23) นางสาวอรฤทัย  เชยชื่นจิตร 

       ครูโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์

คณะทำงาน 

 (24) นางวรรณรัตน์  เจ้ยทองศรี             

       ศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครตรัง  

คณะทำงาน 

 (25) นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน   

       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (26) นางสุจิรา  ณ พัทลุง                

       ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (27) นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน         

       ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (28) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย           

       ศึกษานิเทศก์   ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (29) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ          

       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ศธจ.ตรัง                

คณะทำงานและ
เลขานุการ 

 (30) นายประภาศ  ขำแก้ว              

       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ศธจ.ตรัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะทำงาน  กลุ่มที่ 2    คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่      ประกอบด้วย 
  (1) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์        

     ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

หัวหน้าคณะทำงาน  

 (2) นางอรทัย  เกิดภิบาล            
     รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 

รองหัวหน้าคณะทำงาน 
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 (3) นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล  

     ข้าราชการบำบาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (4) นายสายัณห์  ฉินนานนท์        

     ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (5) นายปรีดี  เกตุทอง                

     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (6) ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช   
     อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (7) นางศิลา  สงอาจินต์               

     ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง           

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (8) นางนวลรัตน์  วัฒนา 
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง  

คณะทำงาน 

 (9) นางสาวดุษฎี  ทรัพย์บัว      
     อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ      
     โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 

คณะทำงาน 

 (10) นางสาวสิรินทิพย์  สุตตาพงค์ 
       อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ      
       โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกทีต้ั่ง ตรัง 

คณะทำงาน 

 (11) นายเจษฎา  อนันทวรรณ      
      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  

คณะทำงาน 

 (12) นายณรงค์  ฤทธิเดช            
       ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

คณะทำงาน 

 (13) นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ         
       ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

คณะทำงาน 

 (14) นายสมชาย  อินทรโชติ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

คณะทำงาน 

 (15) นายสุริยา  สารทิพย์ 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ (ฝ่ายวิชาการ) 

คณะทำงาน 

 (16) นางศุภวรรณ  หมั่นทวี 

       ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์   

 

 

คณะทำงาน 
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 (17) นางเกสร  ปิยดิลก 

       ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

คณะทำงาน 

 (18) นายนิติ  ชูหลิน 

       ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์   

คณะทำงาน 

 (19) นายบุญภาส  สีสองส ี

       ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

คณะทำงาน 

 (20) นางสาวขนิษฐา  อำนักมณี 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์   

คณะทำงาน 

 (21) นายอนันทชัย ชุมอักษร  

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ (ฝ่ายวิชาการ) 

คณะทำงาน 

 (22) นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์ 

       ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์

คณะทำงาน 

 (23) นางนิตยา ทองบริบูรณ์  

       ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

คณะทำงาน 

 (24) นางสุดารัตน์ ทวีตา 

       ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   

คณะทำงาน 

 (25) นายทรรศวิทย์  ว้ินฉ้วน 

       ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์

คณะทำงาน 

 (26) นางสาวเสาวลักษณ์  โยธารักษ์ 

       ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์

คณะทำงาน 

 (27) นายจุมพล  ทวีตา 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

คณะทำงาน 

 (28) นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

 

 

คณะทำงาน 
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 (29) นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์ 

       ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

คณะทำงาน 

 (30) นางสาวพรรณอร  ประเทศ 

       ครูโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

คณะทำงาน 

 (31) นางพิชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี    ศึกษานิเทศก์ 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

คณะทำงาน 

 (32) นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน 

       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (33) นางสุจิรา  ณ พัทลุง     

       ศึกษานิเทศก์       ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (34) นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน    

       ศึกษานิเทศก์       ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (35) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย     

       ศึกษานิเทศก์   ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (36) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ    

       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    ศธจ.ตรัง 

คณะทำงานและ
เลขานุการ 

 (37) นายประภาศ  ขำแก้ว         

       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     ศธจ.ตรัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะทำงาน   กลุ่มที่ 3     คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1  และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ประกอบด้วย 

 (1) นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์        

     ศกึษาธิการจังหวัดตรัง 

หัวหน้าคณะทำงาน  

 (2) นางอรทัย  เกิดภิบาล            
     รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 

รองหัวหน้าคณะทำงาน 

 (3) นายมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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     ข้าราชการบำบาญ 

 (4) นายสายัณห์  ฉินนานนท์        

     ข้าราชการบำนาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (5) นายปรีดี  เกตุทอง                

     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (6) ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช   
     อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (8) นางนวลรัตน์  วัฒนา 
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง  

คณะทำงาน 

 (9) นางสาวดุษฎี  ทรัพย์บัว      
     อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ      
     โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 

คณะทำงาน 

 (10) นางสาวสิรินทิพย์  สุตตาพงค์ 
       อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ      
       โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 

คณะทำงาน 

 (11) นางศิลา  สงอาจินต์               

       ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง           

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (12) นายเจษฎา  อนันทวรรณ       
       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  

คณะทำงาน 

 (13) นายณรงค์  ฤทธิเดช             
       ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

คณะทำงาน 

 (14) นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ          
       ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

คณะทำงาน 

 (15) นางพรรณนิภา  ไพรัตน์ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (16) นางสาวชนกานต์  อินทร์มาก 

       ครูหัวหน้างานวิชาการ  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (18) นางสุรีรัตน์  เท่ียงธรรม คณะทำงาน 

        ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง  

 (19) นางอจัฉรา  วิโรจน์ศิร ิ

       ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (20) นายอาคม  ดำปิน คณะทำงาน 
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       ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

 (21) นางผกามาศ  ดำปิน 

       ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (22) นายนวี  เรืองช ู

       ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (23) นางบุญแก้ว  เกิดความสุข 

       ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

คณะทำงาน 

 (24) นายอนุชิต  พงศ์เก้ือ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (25) นางสกาวเดือน  ศรีสุข 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (26) นายวรุฒ  เก้ือสา 

       ครหูัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (27) นางสาวจิรพรรณ  บุณยาธิการโสภณ  

       ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (28) นางสาวกรองแก้ว  ทองมาก  

       ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (29) นางดวงพร  คลิ้งคล้าย 

       ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (30) นางสาวโชติยา  สุวรรณเลิศ 

       ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

คณะทำงาน 

 (31) นางพรพรรณ  เนตรขำ           

       ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต 1  

คณะทำงาน 

 (32) นางสาวลลิตา  อุตรพันธ์          

       ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต 2 

คณะทำงาน 

 (33) นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน คณะทำงาน 
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       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   ศธจ.ตรัง 

 

 

(34) นางสุจิรา  ณ พัทลุง     

       ศึกษานิเทศก์       ศธจ.ตรัง 

 

คณะทำงาน 

 (35) นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน    

       ศึกษานิเทศก์       ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (36) นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย     

       ศึกษานิเทศก์   ศธจ.ตรัง 

คณะทำงาน 

 (37) นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ    

       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    ศธจ.ตรัง 

คณะทำงานและ
เลขานุการ 

 (38) นายประภาศ  ขำแก้ว         

       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     ศธจ.ตรัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที่ดังน้ี 
(1) จัดทำหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้สามารถเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ไปสู่อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(2) ส่งเล่มเอกสารหลักสูตรที่พัฒนาแล้วให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง รวมรวมรายงาน 
(3) นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด 
(4) ส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและ 

ระดับอุดมศึกษาในสถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร   
(5) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโครงการฯ ให้สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดทราบ และติดตามผลการดำเนินงาน  
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีเก่ียวข้อง  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

                   
 
 
 

 

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานกับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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รายวิชา +โรงเรียน+สถาบันคู่พัฒนา 

 
ท่ี หลักสูตร/สาขา โรงเรียน สถาบันคู่พัฒนา 
1 อาหารและโภชนาการ 

(อาหารท้องถิ่นจังหวัด
ตรัง) 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวัชย วิทยาเขตตรัง 

2 งานช่าง 
งานไม ้

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

3 งานเกษตร โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

4 การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวัชย วิทยาเขตตรัง 

5 ช่างตัดผมชาย-หญิง 
ช่างเสริมสวย 

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

6 ช่างเช่ือมโลหะ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
7 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
8 ช่างเครื่องยนต์เล็ก โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อนเองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
กลุ่มที่ 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
นายปราโมทย์  เก่ียวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประธานเปิดการประชุม   และมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่คณะทำงานฯ 

 

      
นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ    ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพือ่สร้างความเขา้ใจแก่คณะทำงานฯ จับคู่สถาบันพัฒนาหลักสูตร 
 

     
 

ภาพกิจกรรมท่ี  2 (กลุ่มท่ี 1) 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 
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ดร.นวลรัตน์  วัฒนา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 
นางสาวดุษฎี  ทรัพย์บวั 

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 

นางสาวสิรินทิพย์  สุตตาพงค์ 
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

 
 

นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ                 ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช  

ภาพกิจกรรมท่ี  2 (กลุ่มท่ี 1) 
สถานศึกษาและสถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรต่อเนื่องโยงฯ 
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ภาพกิจกรรมท่ี  2 (กลุ่มท่ี 1) 
โรงเรียนนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของรายหลักสูตร 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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ผู้แทนของโรงเรียนเทศบาล 6(วัดตันตยาภิรมย์)                                ผู้แทนของโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

 
 

       
      ผศ.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช  ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล        ดร.ศิลา สงอาจินต์ 

ภาพกิจกรรมที่ 2  (กลุ่มท่ี 2) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อนเองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    110 
 

กลุ่มที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

 
นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ      ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษา 

ชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน การวิเคราะห์หลักสูตรและจับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร 

      
 

              
 

ภาพกิจกรรมที่ 2   (กลุ่มท่ี 2)  สถาบันคู่พัฒนา 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    111 
 

 
ดร.นวลรัตน์  วัฒนา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 
นางสาวดุษฎี  ทรัพย์บวั 

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 

นางสาวสิรินทิพย์  สุตตาพงค์ 
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

 
นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ                 ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช  

ภาพกิจกรรมที่ 2   (กลุ่มท่ี 2)  การวิเคราะห์ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของหลักสูตร 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    112 
 

     
 

      
 

    

 
ภาพกิจกรรมที่ 2  (กลุ่มท่ี 2)   การนำเสนอความเชื่อมโยงของหลักสูตร 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    113 
 

                  
 ผู้แทนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์      ผูแ้ทนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์       ผู้แทนโรงเรียนสวัสด์ิรตันาภิมุข 

 

                     
  ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช                     นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ         ดร.นวลรัตน์ วัฒนา  
 วิทยาลัยเทคนิคตรัง                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง      ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

                                             
            

                                                      
 

ภาพกิจกรรมที่ 2  (กลุ่มท่ี 2)   ทีมงานพัฒนาหลักสูตร 
 

ดร.มนทิพย์  ทรงกิติพิศาล นายสายัณห์  ฉินนานนท์ 
 

 ที่ว่าพันตรี ผศ.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช   ดร.ศิลา  สงอาจินต์ 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    114 
 

 

 
สถาบันคู่พัฒนา และผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

   
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

 
 

 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

ภาพกิจกรรมที่ 2  (กลุ่มท่ี 3) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อนเองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    115 
 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
กลุ่มที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ เขต 2 

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

 
นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ      ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษา 

ชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน การวิเคราะห์หลักสูตรและจับคู่สถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร 

 

          
 

         
 

ภาพกิจกรรมท่ี  2 (กลุ่มท่ี 1) 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    116 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 

 
ดร.นวลรัตน์  วัฒนา 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 
นางสาวดุษฎี  ทรัพย์บวั 

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังตรัง 

นางสาวสิรินทิพย์  สุตตาพงค์ 
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

 
นายเธียรศักด์ิ  ศรีขำ                 ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช  

ภาพกิจกรรมที่ 2  (กลุ่มท่ี 3) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของหลักสูตร 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    117 
 

   
 

   
 
 
 

การนำเสนอความเชื่อมโยงของหลักสูตร 

    
ผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง         ผู้แทนโรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

ภาพกิจกรรมที่ 2  (กลุ่มท่ี 3)   การวิพากษ์หลักสูตร 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    118 
 

 

 
 

                                 
       ดร.มนทิพย์  ทรงกิติพิศาล                 นายสายัณห์  ฉินนานนท ์

                                                              
   ว่าที่พันตรี ผศ.ดำรงค์  โลหะลักษณาเดช              ดร.ศิลา  สงอาจินต์ 

 
ภาพกิจกรรมที่ 2   (กลุ่มท่ี 3)   คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    119 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพเกียรติบัตรคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    120 
 

 
 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง    121 
 

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดตรัง 

 

คำชี้แจง   ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564 ตอบแบบสอบถามให้ครบ ทั้ง 3 ตอน   
 

ตอนที่ 1  สถานภาพ 

1. เพศ  ชาย    หญิง 

2. ตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  คร ู

3. สังกัด   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
 สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 

 เทศบาลนครตรัง  
 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 

 อื่นๆ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฯ 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
3. หลักสูตรจงัหวัด “สาขาอาหารและโภชนาการ (อาหารท้องถ่ินของจังหวัดตรัง)” สามารถต่อยอดความเป็น

มืออาชีพของนักเรียน 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
4. การพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
5. การพัฒนาหลักสูตรสาขาอื่นๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน/สถานศึกษาอื่น 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 

 
6. การพัฒนาหลักสูตรทุกสาขา มีประโยชน์ต่อนักเรียน 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 

 

 
7. หลักสูตรที่ดำเนินการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
8. การพัฒนาหลักสูตรต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
9. ควรมีการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรที่ร่วมพัฒนาระหว่างข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 
10. ควรมีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรสาขาที่ได้พัฒนาตามโครงการฯ  

 มากท่ีสุด   มาก   ปานกลาง  น้อย   น้อยที่สุด 

 
 
 

  ***เกียรติบัตรจะไปปรากฏในอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
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คณะทำงาน 
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ที่ปรึกษา 
นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางอรทัย  เกิดภิบาล  รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.มนทิพย์  ทรงกิติพิศาล   ข้าราชการบำนาญ (ผู้อำนวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ) 
นายสายัณห์  ฉินนานนท์   ข้าราชการบำบาญ  (ศึกษานิเทศก์) 
ว่าท่ีพันตรี ผศ.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 
ดร.ศิลา สงอาจินต์   ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง 
สถาบันคู่พัฒนา 
ดร.นวลรัตน์  วัฒนา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
นางสาวดุษฎี  ทรัพย์บัว     อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
นางสาวสิรินทิพย์  สุตตาพงค์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 
ดร.ณรงค์  ฤทธิเดช  อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
นายเธียรศักดิ์  ศรีขำ  อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
โรงเรียนนำร่อง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โรงเรียนเครือข่าย 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรมย์) สังกัดเทศบาลนครตรัง 
สรุปและรายงาน 
นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประสานงานและบริการ 
นายประภาศ  ขำแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 



 
 
 

 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนนิงาน 
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