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คำนำ 

 
 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จัดทำขึ้นเพื่อสรุปและรายงานการผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ผู ้เกี ่ยวข้องได้ทราบ เพื่อ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาในระดับขั ้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีกำหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งเอกสารเล่มคงเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำ 
ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาของโครงการ 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั ้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ 

คุณธรรมชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคงประชาชนความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน " พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งเสริมในการพัฒนา
ประเทศในด้านกำลังคน คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) "ต่อยอด
อดีต 2) "ปรับปัจจุบัน" และ 3) "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดี 
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยรักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และมอบ
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการในระดับพื้นท่ี   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ 
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ ้น และพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ระดับสามารถใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยประสานและบูรณาการกับ
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื ่อร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตรัง  

วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการให้มีความเช่ือมโยงกับ
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีระดับจังหวัดตรัง 
             2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการบูรณาการหลักสูตรกับชุมชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
    3. เพื่อแสดงผลงานจากการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย   
1. โรงเรียนท่ีเข้าโครงการ 

1.1 โรงเรียนนำร่อง 
1.1.1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
1.1.2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
1.1.3 โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 

1.2 โรงเรียนเครือข่าย 
1.2.1 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
1.2.2 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 
1.2.3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
1.2.4 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) 
1.2.5 โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

2. สถาบันคู่พัฒนา 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
2.2 วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
2.3 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
2.4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง  
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2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2.6 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 

เป้าหมาย 
1. โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร 
2. โรงเรียนสามารถนำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพของนักเรียน และสามารถนำผลงานมาแสดง 

นิทรรศการเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผลการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงฯ   

กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ (ออนไลน์) 

       กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
        กิจกรรมท่ี 3  การจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

กิจกรรมท่ี 4 สรุปและรายงานผล 
 

ระยะเวลาดำเนินการ     
เดือนพฤษภาคม -  เดือนกันยายน  2565 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอนำเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ความหมายของการศึกษา 
2. ความหมายของหลักสูตร 
3. การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 
4. การจัดทำหลักสูตร 
5. การนำหลักสูตรไปใช้ 
6. การพัฒนาหลักสูตร 

7. การประเมินหลักสูตรและการนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
  

ความหมายของการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงความหมายของการศึกษาว่า “การศึกษา” 

หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542) กล่าวว่า การศึกษาเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เป็นรากฐานสำคัญของการ
สร้างและสะสมพลังของชาติ ชาติใดมี “ทุนทางสังคม” แข็งแกร่ง มีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด มีปริมาณมาก
แค่ไหน ย่อมขึ้นกับคุณภาพของระบบการศึกษา 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการให้และรับความรู้ และประสบการณ์ 
การปรับเปล่ียนทัศนคติ การสร้างจิตสำนึก การเพิ่มพูนทักษะ การทำความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝัง
ค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพ สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมท่ีดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
8 

 

สาโรช บัวศรี (2549) ให้ความหมายว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม โดยเป็น การจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมให้แก่ผู ้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนงอกงาม หรือหมายถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนา สิ่งท่ี
เรียกว่า การพัฒนาขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วย 1) รูป คือ ร่างกาย รวมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งปวง 2) 
เวทนา คือ อารมณ์ทุกข์ และสุขของมนุษย์ 3) สัญญา คือ การเรียนรู้ และเป็นตัวสร้างความจำ 4) สังขาร คือ 
องค์ประกอบทางจิตท่ีคอยปรุงแต่งให้คิดดีหรือช่ัว และ 5) วิญญาณ คือ การรับรู้ท่ีเกิดจากการสัมผัส ทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ จะได้ลดน้อยถอยไป และได้บรรลุถึงชีวิตที่ร่มเย็นตาม
ควรแก่กรณี 

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2555) กล่าวว่าการศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน ทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการ
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จากความหมายของการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตมีความงอกงามทาง ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จนเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม 

 

ความหมายของหลักสูตร 
หลักสูตร (Curriculum) เป็นคำที ่มีความหมายอย่างหลากหลาย ตามมุมมองของนักวิชาการ  

ด้านหลักสูตรและบริบทของการใช้ แหล่งที่มาของคำว่าหลักสูตร Bobbitt ศาสตราจารย์ทางการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยชิคาโก ได้เขียนหนังสือช่ือ “The Curriculum” ในปี ค.ศ.1981 หรือประมาณปี พ.ศ.
2461 Bobbitt มีมุมมองทางการศึกษาอย่างน่าสนใจว่า การศึกษาเป็นไปเพื่อความสามารถในการดำรงชีวิต 
(Bobbitt. 1918: 1) และได้ระบุว ่าคำว่า “Curriculum” มีที ่มาจากภาษาลาตินว่า race-course หรือ  
“the race” หมายถึง ชุดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ (Bobbitt. 
1918: 42) 

เมื่อกล่าวถึงหลักสูตรในมุมมองโดยทั่วไปของบุคคลส่วนใหญ่จะหมายถึง สิ่งที่เป็นเอกสารต่างๆ เช่น 
เอกสารหลักสูตร หนังสือ ตำรา คู่มือการสอน เป็นต้น ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านหลักสูตรจะหมายความ
รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจัดให้กับผู้เรียนและผลการเรียนรู้(Wiles. 2009: 2, Wiles and Bondi. 2011: 1)  

การให้นิยามความหมายของหลักสูตรขึ้นอยู่กับความเชื่อในเชิงปรัชญา ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชนก็ตาม ด้วยเหตุนี้การนิยามคำว่าหลักสูตร จึงมีความหลากหลาย 
ดังนี้ (Oliva. 2009: 3) 
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1. หลักสูตรคือส่ิงท่ีได้สอนในโรงเรียน 
2. หลักสูตรคือรายวิชา  
3. หลักสูตรคือเนื้อหาสาระ 
4. หลักสูตรคือโปรแกรมการศึกษา 
5. หลักสูตรคือชุดของวัสดุอุปกรณ์ 
6. หลักสูตรคือลำดับรายวิชา 
7. หลักสูตรคือกลุ่มของวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ 
8. หลักสูตรคือรายวิชาท่ีศึกษา 
9. หลักสูตรคือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีดำเนินการอยู่ในโรงเรียน  
10. หลักสูตรคือส่ิงท่ีโรงเรียนกำหนดให้สอนท้ังในและนอกโรงเรียน 
11. หลักสูตรคือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีวางแผนโดยบุคลากรของโรงเรียน 
12. หลักสูตรคือชุดของประสบการณ์ในโรงเรียนซึง่จัดขึ้นเพื่อผู้เรียน 
13. หลักสูตรคือประสบการณ์ท่ีผู้เรียนแต่ละคนได้รับ 

ความหมายของหลักสูตรจากการให้ความหมายของนักวิชาการต่างๆ ได้ แก่ Bobbitt. 1918, Tyler.  
1949, Taba. 1962, Henson. 2001, Armstrong. 2003, Oliva. 2009, Wiles. 2009, Wiles and Bondi. 
2011 สามารถสังเคราะห์ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. หลักสูตร คือ รายวิชาหรือความรู้ต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  
2. หลักสูตร คือ แผนการจัดการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียน 

การสอน  
3. หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 

การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 
ปรัชญาเป็นแนวความคิดความเชื่อที่มีต่อการจัดการศึกษาที่จะนำมาใช้กำหนดทิศทางในการจัด

หลักสูตร ดังนั้นการวิเคราะห์ปรัชญาจึงดำเนินการเพื่อให้ทราบชัดเจนถึงความคิดความเช่ือท่ีจะนำไปใช้ในการ
กำหนดเป้าหมายและทิศทางของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรมีสิ่งที่จะต้องกระทำเป็นประการแรก คือการ
กำหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร ในการกำหนดความมุ่งหมายจะต้องคำนึงถึงปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครองสังคม จริยธรรม วัฒนธรรม เทคโนโลยีซึ ่งแวดล้อมตัวผู้เรียน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียน ข้อมูลท่ีได้จากการพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นรากฐาน
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ในการเลือกเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะนำเข้ามาบรรจุในหลักสูตร เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาไปในทิศทางท่ีได้กำหนดไว้ในความมุ่งหมาย 

หลักสูตรควรได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ หลักสูตรควรพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและสังคม หลักสูตรควรเกิดจากความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรโดยท่ัวไปประกอบด้วยพื้นฐาน  
4 ด้าน ได้แก่ พื้นฐานด้านปรัชญา พื้นฐานด้านจิตวิทยา พื้นฐานด้านสังคมวิทยา และพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรจะต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
ท่ีเป็นองค์ความรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตร รวมทั้งในบริบทของการจัดการศึกษาของไทยท่ีจะต้องดำเนินการ
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 
ความสำคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรมีความสำคัญหลายประการทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน 

ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียน ดังต่อไปนี้  
1. หลักสูตรมีความสำคัญ ต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนา

คุณภาพของประชากรในอนาคต ว่าควรมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างไร  
2. หลักสูตรมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในฐานะท่ีเป็นหลัก หรือหัวใจของการจัดการศึกษา และ

การจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรได้กำหนดเป้าหมายของการศึกษา เนื้อหาสาระ แนวการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีเพื่อให้หลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์ของหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีความสำคัญต่อผู้บริหารการศึกษาในฐานะท่ีเป็นกรอบการกำหนดนโยบายทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารจัดการให้ เอื้อต่อการใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 

4. หลักสูตรมีความสำคัญต่อผู้สอนในฐานะที่เป็นเครื ่องมือชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรจะทำให้ผู้สอนทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ 
นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยทำให้ผู้สอนตัดสินใจกดำเนินการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียนในการท่ีจะส่งเสริม
คุณภาพของผู้เรียนตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

https://www.bic.moe.go.th/images/stories/Porrorbor2542.pdf
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5. หลักสูตรมีความสำคัญท่ีมีต่อผู้เรียนและผู้ปกครอง ในฐานะท่ีช่วยทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเข้ารับการศึกษา เช่น เนื้อหาสาระ ระยะเวลา ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เมื่อสำเร็จ
การศึกษา เป็นต้น อีกท้ังยังช่วยในการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและการศึกษาต่อได้อย่างเป็นระบบ  

6. หลักสูตรมีความสำคัญต่อชุมชนในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นสมาชิก  
คนหนึ่งของชุมชน ให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนอาจมีความต้องการท่ี
แตกต่างกัน 

 

การจัดทำหลักสูตร 
หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานท่ีจะต้อง ปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบ และมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นอย่างดีจึงจะทำให้ได้หลักสูตรที่มีคุณค่าสนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาและตรงตามความต้องการของผู้เรียน สังคม และการพัฒนาแบบยั่งยืน หลักสูตรมี 4 ระดับ คือ หลักสูตร
ระดับชาติ หลักสูตรระดับท้องถิ่น หลักสูตรระดับโรงเรียน และหลักสูตรระดับห้องเรียน การจัดทำหลักสูตร
หรือการสร้างหลักสูตร หมายถึง การจัดหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยท่ียังไม่เคยมีหลักสูตรนั้นมาก่อน หรือไม่เคยมี
หลักสูตรเดิมเป็นรากฐานมาก่อน และ ต้องดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การ
วางแผนหลักสูตร โดยทำการ ร่างแผนงานการจัดทำหลักสูตรโดยกำหนดเป้าหมายว่าหลักสูตรท่ีจะจัดทำนั้นทำ
เพื่อใคร จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นไปในทิศทางใด ใช้ระยะเวลาการดำเนินการตามหลักสูตรเท่าไร จะมี
กระบวนการในการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นอย่างไร 

จากนั้นดำเนินการออกแบบหลักสูตร โดยเป็นการกำหนดลักษณะและรูปแบบของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนงานการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ รวบรวมข้อมูลที่มี
ผลต่อการจัดหลักสูตร จัดหารูปแบบการจัดหลักสูตรหลาย ๆ รูปแบบ ทดสอบว่ารูปแบบใดเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุด 
ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ในการออกแบบหลักสูตร ทำการตัดสินใจกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง และ
องค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งรูปแบบของหลักสูตรเป็นอย่างไรนั้นจะแสดงออกให้เห็นชัดเจนในขั้นตอนของการ
จัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์สำหรับผู้เรียน โดยผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ 

1) จะเลือก เนื้อหาอะไร และอย่างไร ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
2) จะจัดเนื้อหาและเรียงลำดับเนื้อหาอย่างไร 
3) จะถ่ายทอดเนื้อหาอย่างไร 
4) จะประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร 
5) จะจัดทำเอกสารหลักสูตรอย่างไร มีการจัดหลักสูตรเป็นการลงมือจัดหลักสูตรตามรูปแบบท่ี

ตัดสินใจเลือกไว้แล้ว 
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โดยดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ถ้าเป็นหลักสูตรระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับโรงเรียนหรือระดับช้ันเรียนจะต้องวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นได้ สามารถใช้ทฤษฎี หลักการ และรูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียนได้ รวมทั้งมีการปรับความเชื่อมโยงตลอดแนว
หลักสูตร 

 

การนำหลักสูตรไปใช้ 
การนำหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการนำหลักสูตรไปสู่การ

ปฏิบัติจริง โดยนำอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีคัดสรรอย่าง
ดีแล้วไปสู่ผู้เรียน เป็นตัวบ่งช้ีถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรโดยตรง การนำหลักสูตรไปใช้ต้อง
ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับ นับต้ังแต่ ขั้นการวางแผน และเตรียมการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ และการเตรียมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นต่อมาคือการดำเนินการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีระบบ เริ่มจากการจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร การ
บริการวัสดุหลักสูตรและส่ิงอำนวยความสะดวกในการนำหลักสูตรไปใช้ และดำเนินการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ส่วนขั้นสุดท้ายต้องติดตามประเมินผล การนำหลักสูตรไปใช้ ดำเนินการนิเทศติดตามผลการใช้
หลักสูตร การติดตามและประเมินผล การใช้หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ถือเป็นกระบวนการท่ีสำคัญ ท่ีจะ
ทำให้หลักสูตรท่ีสร้างขึ้นบรรลุผลตามจุดหมาย และเป็นกระบวนการท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง หลาย ๆ ฝ่าย และท่ีสำคัญท่ีสุดคือครูผู้สอน 

 

การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการที่มีระบบเป็นเหตุเป็นผลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรให้ดีขึ้น หรือกระบวนการในการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพ
สังคม รวมทั้งมีการนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรควรดำเนินการแบบมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องคำนึงถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีมีขั้นตอน
ต่อเนื่องกันตามลำดับ โดยผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนด้วยกระบวนการวิจัยจะนำไปสู่การดำเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป เริ่มต้ังแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร การยกร่างสร้างหลักสูตร การทดลองใช้
หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร รวมไปถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพท่ีดีท่ีสุด 
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ในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การที่จะพัฒนาหลักสูตรได้ควรมีความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาและระบบ การจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วง
ช้ันของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งควรเป็นผู้มี
สมรรถนะเกี่ยวกับความสามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย 
สามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ังก่อนและหลังการใช้หลักสูตร และสามารถจัดทำหลักสูตรได้ 

 

การประเมินหลักสูตรและการนำผลประเมนิไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษารวบรวมข้อมูลของหลักสูตรทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดทำ การดำเนินการใช้และผลของการใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่าและคุณภาพของหลักสูตร แล้ว
นำมาวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้คุณค่าแก่หลักสูตรว่าหลักสูตรมีข้อดี ข้อเสียในเรื่องใด 
รวมทั้งผลการใช้หลักสูตรและตัดสินว่าหลักสูตร มีคุณค่าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  การประเมินผล
หลักสูตรเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพราะจะทำให้ทราบว่าหลักสูตรประสบผลสำเร็จเพียงใด มี
อะไรท่ีจะต้องปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป การประเมินหลักสูตรมี 3 ระยะหลัก ๆ คือ 
การประเมินหลักสูตรก่อนนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และการประเมินหลังการใช้
หลักสูตร ถ้าต้องการได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมดเมื่อใช้หลักสูตรครบ รอบแล้ว ก็
ควรประเมินท้ังระบบหลักสูตร 
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บทที่ 3 
การดำเนินงานโครงการ  

 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอรายงานการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี ้
 

การจัดทำโครงการ 
1. เดือนตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคโควิด – 19  

ในจังหวัดตรัง ยังคงมีการแพร่ระบาดและต้องมีการคบวคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการ และคำสั่งของจังหวัดตรัง
อย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบจึงได้มีการปรับกิจกรรมในโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามมาตรการและคำส่ังของจังหวัดตรัง 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีนโยบายการจัดงาน “ตรังอินโนเวช่ัน อวอร์ดส์ 2022” (Trang  
Innovation Awards 2022) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ 
ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตรัง และสนับสนุน
ให้สถานศึกษาในจังหวัดตรังได้แสดงผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จึงได้
ปรับกิจกรรมในโครงการฯ ให้สอดคล้องกับการจัดงานฯ 

 
การดำเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ (ออนไลน์) 

วันที่ดำเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
กลุ่มเป้าหมาย  

1. โรงเรียนนำร่อง 3 โรง    
2. โรงเรียนเครือข่าย  5 โรง   
3. สถาบันคู่พัฒนาระดับอาชีวศึกษา / ระดับอุดมศึกษา   
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ศึกษานิเทศก์ของหน่วยงานการศึกษา 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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รูปแบบ การประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ 

โครงการ แนวทางการดำเนินงาน  ปฏิทินการดำเนินงาน  
2. โรงเรียนรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีท่ีผ่านมา  เสนอหลักสูตร 

ท่ีต้องการพัฒนา  
3. จับคู่สถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

วันที่ดำเนินงาน 29 - 30 มิถุนายน 2565 
สถานที่ดำเนินงาน  ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กลุ่มเป้าหมาย   

1. โรงเรียนนำร่อง 3 โรง   
2. โรงเรียนเครือข่าย  5 โรง  
3. สถาบันคู่พัฒนาระดับอาชีวศึกษา / ระดับอุดมศึกษา 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศึกษานิเทศก์ 
6. หน่วยงานเครือข่าย เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

รูปแบบ  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร  
1. ผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวคิด และข้อเสนอแนะในการพฒันาหลักสูตร 
2. การแบ่งกลุ่มพัฒนาหลักสูตร 

2.1 โรงเรียนนำหลักสูตรท่ีพัฒนามาจัดทำร่วมกับสถาบันคู่พัฒนาเพื่อใหแ้ต่ละ 
สาขาวิชามีความเช่ือมโยงไปยังรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

2.2 เวทีเสวนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

2.3 สถาบันคู่พัฒนาร่วมพัฒนาและปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องและ 
มีความเช่ือมโยงไปยังระดับท่ีสูงขึ้น 

2.4 ศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นพี่เล้ียงในการพัฒนาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ 
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ  



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

วันที่ดำเนินงาน 1 สิงหาคม 2565 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กลุ่มเป้าหมาย  

1 โรงเรียนในโครงการ 
1.1 โรงเรียนนำร่อง 3 โรง 
1.2 โรงเรียนเครือข่าย 

2. โรงเรียนอื่นๆและผู้เข้าร่วมงาน  
รูปแบบ  สาธิตและจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องฯ  
1. นักเรียนสาธิตงานฝีมือจากการเรียนตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
2. โรงเรียนจัดนิทรรศการโชว์หลักสูตรและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ และสถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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แนวทางการดำเนินงาน 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง
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บทที่ 4 

ผลการดำเนินงานโครงการ 
 

 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเน ื ่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ได้กำหนดกิจกรรมในโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จำแนก
เป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ (ออนไลน)์ 

วันที่ดำเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
สถานที่  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
           โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช  นายสายัณห์ ฉินนานนท์  
นางศิลา สงอาจินต์   (นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ติดภารกิจต่างจังหวัด)  

1.2 โรงเรียนนำร่อง จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนสิเกาประชา- 
ผดุงวิทย์  และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 

1.3 โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียนบ้านคลองเต็ง  
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดติตันตยาภิรม) และโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 

1.4 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ได้แก่ 
นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ นายประภาศ ขำแก้ว นางสาวฮัสลีนา แมละมัย และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน 
ได้แก่ นางสาวอัมพา ข่ายม่าน นางฉวีวรรณ ศิลปะ นางชเนตตี ชนชอบธรรม  

การประชุมสะท้อนปัญหาของโรงเรียน  ดังนี้ 
1.ไม่มีงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการใช้หลักสูตร เนื่องจากทุกสาขาวิชา จำเป็นต้องใช้

วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์   
2. ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยเฉพาะสาขาวิชาท่ีต้องการพัฒนาหลักสูตร  
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3. การนำนักเรียนไปฝึกทักษะประสบการณ์หรือเรียนท่ีสถาบันอาชีวศึกษา มีอุปสรรคเนื่องจาก 
พื้นท่ีต้ังโรงเรียนมีระยะทางห่างไกลกับสถาบันอาชีวศึกษา และไม่มีงบประมาณในการเดินทาง 
 ความต้องการของโรงเรียน ดังนี้ 
  1. งบประมาณช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีพัฒนาในโครงการฯ 

2. รายวิชาท่ีเปิดสอนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไประดับท่ีสูงขึ้นได้ 
3. บุคลากรเฉพาะด้านเพื่อช่วยสอนในบางรายวิชาท่ีพัฒนาฯ  
4. เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรแต่ละรายวิชาในสาขาท่ีพัฒนา จะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดด้วย 
5. สถานประกอบการสนับสนุนการฝึกทักษะประสบการณ์ของนักเรียนตามรายวิชาท่ีพัฒนาฯ 
6. สถานประกอบการท่ีรองรับนักเรียนเมื่อจบในสาขาวิชาท่ีพัฒนาฯเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

  

หลักสูตรที่โรงเรียนต้องการพัฒนาฯ 
ที่ โรงเรียน รายวิชา 

1 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์ อาหารและโภชนาการ 
  ช่างก่อสร้าง 
  งานเกษตร 
  ภาษาจีนสำหรับมคัคุเทศก ์
2 สิเกาประชาผดุงวิทย์ ช่างเชื่อม 
  งานเกษตร 
  อาหารและโภชนาการ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การท่องเท่ียวและการโรงแรม  
3 ตรังครสิเตียนศึกษา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
  เตรียมวิศวกรรมศาสตร ์
  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 4.0  
  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 
  ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
  นวัตกรรมการจัดการเกษตร 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  การจัดการธุรกิจอาหาร 
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หลักสูตรที่โรงเรียนต้องการพัฒนาฯ (ต่อ) 
 

ที่ โรงเรียน รายวิชา 

4 สวัสด์ิรัตนาภิมุข ช่างซ่อมรถจักรยายนต์ 
  ขนมอบและขนมไทย 
  การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา 
  การบัญชีเบื้องต้น 
  การขายเบื้องต้น 
  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
  หลักการเขียนโปรแกรม 

5 บ้านหนองชุมแสง ช่างไม้ 
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
  อาหารท้องถิ่น 
6 วัดนิกรรังสฤษฎ ์ อาหารและโภชนาการ 
  งานช่างเครื่องยนต์เล็ก 
  ช่างเสริมสวย 
7 เทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) ภาษาต่างประทศ (ภาษาจีน) 
  อาหารไทย 
8 บ้านคลองเต็ง นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 
  เพ้นท์ผ้า 

 

ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มี 
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กิจกรรมท่ี 2  
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

วันที่ดำเนินงาน 29 - 30 มิถุนายน 2565 
 สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 ผู้เข้าประชุม เป้าหมาย จำนวน 112 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล นายสายัณห์ ฉินนานนท์ นางศิลา สงอาจินต์ และ 
ว่าท่ีพันตรี ผศ.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช และ  

2. หน่วยงานเครือข่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
3. โรงเรียนในโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุรณ์ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  

โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียนบ้านคลองเต็ง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) และโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์

4. สถาบันคู่พัฒนา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาสารพัดช่างตรัง   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

5. คณะทำงานอื่นๆ ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
 
หลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา 

โรงเรียน สาขา หลักสูตร สถาบันคู่พัฒนา 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 

คหกรรมและ
โภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ 
(อาหารท้องถ่ินจังหวัด
ตรัง) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
 โรงเรียนเทศบาล 6  

(วัดตันตยาภิรม) 
อาหารไทย 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อาหารท้องถ่ิน 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ขนมอบและขนมไทย 
โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา การจัดการธุรกิจอาหาร 
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ช่างเสริมสวย วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
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หลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา (ต่อ) 
โรงเรียน สาขา หลักสูตร สถาบันคู่พัฒนา 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 

การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 

 ภาษาจีนสำหรับมคัคุเทศก ์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
 

โรงเรียนสวัสด์ิ  หลักการเขียนโปรแกรม วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
รัตนาภิมุข  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
 การบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พกพา 

 

โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยฯ 

โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 4.0 
โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา การตลาด การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  การบัญชีเบื้องต้น 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข การขายเบื้องต้น 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 

การเกษตร งานเกษตร ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ เน่ืองจาก
วิทยาลัยเกษตรฯ 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  

โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา นวัตกรรมการจัด
การเกษตร 
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หลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา  (ต่อ) 
โรงเรียน สาขา หลักสูตร สถาบันคู่พัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง งานช่าง ช่างไม ้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 

 ช่างก่อสร้าง 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ช่างเชื่อม 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข งานช่าง ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ศิลปะ เพ้นท์ผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยฯ 

โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา งานช่าง เตรียมวิศวกรรมศาสตร ์

 
สรุปความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อการดำเนินงาน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมท่ี 2 
ข้อ รายการ จำนวน ร้อยละ 
1 เพศ ชาย 11 27.50 

หญิง 29 72.50 
2 ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 4 10.00 

อาจารย์/ครู 31 77.50 
บุคลากรทางการศึกษา 5 12.50 

3 ประสบการณ์ด้านการศึกษา 1 – 10 ปี 11 28.20 
11 – 20 ปี 14 35.90 
มากกว่า 20 ปีข้ึนไป 13 33.30 
ไม่ระบุ/ไม่ตอบ  2 2.60 

4 การเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนพฒันาหลักสูตร 24 60.00 
สถาบันคู่พัฒนา 13 32.50 
คณะทำงานอื่นๆ 3 7.50 
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จากตาราง 1 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน  ตอบแบบสอบถาม จำนวน 40 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 42.55 สามารถจำแนกข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

1. จำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมา 
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.50  

2. จำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตำแหน่งอาจารย์/ครู มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.50  
รองลงมาบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.50 และผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 

3. จำแนกประสบการณ์ด้านการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ด้านการศึกษา 11 –  
20 ปี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมามีประสบการณ์ฯ มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.30 
และมีประสบการณ์ฯ 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามลำดับ 

4. จำแนกตามสถานะเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาเปน็สถาบันคู่พัฒนาฯ คิดเป็นร้อยละ 32.50 และคณะทำงานอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 
7.50 ตามลำดับ 
 
ตอนที่ 2 แสดงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกิจกรรมท่ี 2 
 ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมท่ี 2 

 

ข้อ 
 

รายการ 
จำนวน(คน)/ร้อยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด น้อย 

1 การต้อนรับและการให้บริการต่างๆ 30 
(75.00) 

9 
(22.50) 

1 
(2.50) 

- - 

2 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 29 
(72.50) 

10 
(25.00) 

1 
(25.0) 

- - 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

18 
(45.00) 

16 
(40.00) 

6 
(15.00) 

- - 

4 ความเหมาะสมของอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน 

20 
(50.00) 

16 
(40.00) 

4 
(10.00) 

- - 

5 หลักสูตรท่ีพัฒนาสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

15 
(37.50) 

16 
(40.00) 

9 
(22.50) 

- - 
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ข้อ 
 

รายการ 
จำนวน(คน)/ร้อยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยที่สุด น้อย 

6 หลักสูตรท่ีพัฒนาสามารถเช่ือมโยงไป
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น   

13 
(32.50) 

18 
(45.00) 

9 
(22.50) 

- - 

7 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร 

12 
(30.00) 

22 
(55.00) 

6 
(15.00) 

- - 

8 การให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

13 
(32.50) 

19 
(47.50) 

8 
(20.00) 

- - 

9 ความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากเวที
เสวนา 

10 
(25.00) 

22 
(55.00) 

8 
(20.00) 

- - 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากเวทีนำเสนอ
หลักสูตรต่อเนื่องฯ 

14 
(35.00) 

19 
(47.50) 

7 
(17.50) 

- - 

11 ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการฯ 13 
(32.50) 

19 
(47.50) 

8 
(20.00) 

- - 

12 ความพึงพอใจโดยภาพรวม 14 
(35.00) 

21 
(52.50) 

5 
(12.50) 

- - 

 จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมท่ี 2  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามลำดับ และสามารถจำแนกเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด อยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  
52.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ตามลำดับ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการให้บริการต่างๆมากท่ีสุดอยูใ่นระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 22.50 และระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 ตามลำดับ 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม มากท่ีสุดอยูใ่น 
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลำดับ 
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4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด  
อยูใ่นระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  45.00 รองลงมาอยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00  และระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.00  ตามลำดับ 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่างและ 
เครื่องด่ืมมากท่ีสุด อยูใ่นระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อหลักสูตรท่ีพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากท่ีสุด  
อยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 และระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตามลำดับ 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อหลักสูตรท่ีพัฒนาสามารถเช่ือมโยงไประดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น   
มากท่ีสุด อยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 และ
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตามลำดับ 

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อการพัฒนา 
หลักสูตรมากท่ีสุด อยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามลำดับ 

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อการให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
หลักสูตรมากท่ีสุด อยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.50  
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลำดับ 

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากเวทีเสวนามากท่ีสุดอยูใ่น 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลำดับ 

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากเวทีนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องฯ มากท่ีสุด  
อยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามลำดับ 

12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการฯ มากท่ีสุด อยูใ่นระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ตามลำดับ 
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ความคิดเห็นอื่นๆต่อการจัดกิจกรรมที่ 2  มีผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จำนวน 10 คน ดังนี้ 
1) ควรมีการดำเนินงานท่ีเช่ือมโยงการศึกษาทุกระดับและสร้างความร่วมมือจากสถาบัน 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายและมีความยั่งยืน 
2) บูรณาการระหว่างหลักสูตรได้ดี เป็นโครงการท่ีดี สามารถนำไปต่อยอดได้ 
3) เป็นหลักสูตรท่ีดีมากแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการเช่ือมประสานให้เกิดแนวทางท่ีเป็นกลาง 

ระหว่างสถานศึกษากับสถาบันคู่พัฒนา เพื่อให้เกิดผลดีสุดสำหรับนักเรียนต่อไป 
4) ในการทำหลักสูตรเช่ือมโยงทุกคนต้องเปิดใจรับการเปล่ียนเแปลงท้ังสถานศึกษา สถาบัน 

อาชีวะ และสถาบันอุดมศึกษา 
5) การประสานความร่วมมือกับหน่วยอื่นอยากได้คนท่ีมีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมด้วย 
6) ควรคำนึงถึงความแตกต่างของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอุดมศึกษาอาจทำให้ 

สอดคล้องได้ยาก และบริบทของนักเรียนก็มีความแตกต่างกัน 
7) ควรนำครูจากสายสามัญเข้าดูงานในสถานศึกษาอาชีวะ 
8) ควรมีการให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานการศึกษา 
9) อยากให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
10) ได้รับประโยชน์จากโครงการดีมาก 

 
สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการฯ 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การจัดกิจกรรมต้องชะลอ  
เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการ/คำส่ังของ ศบค.จังหวัดตรัง อย่างเคร่งครัด 

2. งบประมาณ ในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีเจาะลึกในการจัดทำ 
หลักสูตรเป็นรายกลุ่มวิชา หรือ รายโรงเรียนได้  

3. บางโรงเรียนบุคลากรไม่มีความรู้ในสาขาวิชา/หลักสูตรท่ีต้องการพัฒนาฯ ทำให้การพัฒนา 
หลักสูตรฯ ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโครงการฯ 

4. การบูรณาการด้านความเช่ือมโยงของการพัฒนาหลักสูตรฯ ยังไม่สามารถเช่ือมโยงสูงสุดได้  เช่น  
การเทียบโอนหน่วยกิต หรือใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในหลักสูตรท่ีพัฒนาฯ จากสถาบันคู่พัฒนา หรือ  
สำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัด เนื่องจากไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวชาชีพ ท่ีกำหนด 

5. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  ไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง   
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานโครงการฯ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฯ ควรเริ่มดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้สามารถนำไปใชในการจัดการ 

เรียนการสอนได้ และสามารถติดตามประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาของการเรียน 
2. งบประมาณ ในการดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานของสำนักงานฯ สามารถจัดได้อย่างอย่างหลากหลาย เจาะกลุ่มเป้าหมาย
และจัดกิจกรรมได้มากขึ้น 

3. การบูรณาการของหน่วยงาน เป็นส่ิงสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน ควรมีการปรับเปล่ียน 
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกับนักเรียนมากท่ีสุด 
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กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ  ห้องประชุมโรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
สถานที่ดำเนินงาน ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
กลุ่มเป้าหมาย  
1. โรงเรียนในโครงการ 

1.1 โรงเรียนนำร่อง 3 โรง 
1.2 โรงเรียนเครือข่าย 5 โรง 

2. โรงเรียนอื่นๆและผู้เข้าร่วมงาน  
รูปแบบ สาธิตและจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องฯ  

1. นักเรียนสาธิตงานฝีมือจากการเรียนตามหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

2. โรงเรียนจัดนิทรรศการโชว์หลักสูตรและผลการจัดการเรียนตามหลักสูตรต่อเนื่อง 
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ และสถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร 
 

สรุปความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อการดำเนินงาน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมท่ี 3 
 ตาราง 3 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมท่ี 3  

ข้อ รายการ คน ร้อยละ 

1 เพศ 
 เพศชาย 13 26.00 
 เพศหญิง 37 74.00 
2 ตำแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 11 22.00 
 อาจารย์/ครู 37 74.00 
 บุคลากรทางการศึกษา 2 4.00 
 ลูกจ้าง/อื่น ๆ - - 
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ข้อ รายการ คน ร้อยละ 

3 สังกัด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 5 10.00 
 สพม.ตรัง กระบี ่ 31 62.00 
 สพป.ตรัง เขต 1 6 12.00 
 สพป.ตรัง เขต 2 3 6.00 
 เทศบาลนครตรัง 3 6.00 
 โรงเรียนเอกชน 2 4 
4 สถานะเข้าร่วมงาน 
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 29 58.00 
 ผู้เข้าร่วมงานท่ัวไป 21 42.00 

 

 จากตาราง 3 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 3 จำนวน 56 คน  ตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 89.29 และสามารถจำแนกสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

1. จำแนกตามเพศ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นมากท่ีสุดเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.00  
รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 26.00  

2. จำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุดในตำแหน่งอาจารย์/ครู คิดเป็นร้อยละ  
37.00 รองลงมาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.00  และบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 4.00 ตามลำดับ 

3. จำแนกเป็นสังกัด พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด คือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ คิดเป็นร้อยละ 62  รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  คิดเป็นร้อยละ 12  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 เท่ากับเทศบาลนครตรัง คิดเป็นร้อยละ 6 และโรงเรียนเอกชน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
ตามลำดับ 

4. จำแนกตามสถานการณ์เข้าร่วมงาน พบว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 58.00  รองลงมาคือผู้เข้าร่วมงานท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 42 
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ตอนที่ 2 แสดงความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมท่ี 3 

 ตาราง 4 แสดงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมท่ี 3  
 

ข้อ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ  (คน / ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 สถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการ 33  
(66.00) 

14 
(28.00) 

3 
(6.00) 

- - 
 

2 ระยะเวลาในการจัดแสดงนิทรรศการ 24  
(48.00) 

22 
(44.00) 

3 
(6.00) 

1 
(2.00) 

- 
 

3 การออกแบบนิทรรศการมีความสวยงาม 
น่าสนใจ 

25  
(50.00) 

22 
(44.00) 

3 
(6.00) 

- - 
 

4 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีประจำ 
จุดแสดงนิทรรศการ 

20  
(40.00) 

28 
(56.00) 

2 
(4.00) 

- - 
 

5 เอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชม
นิทรรศการมีความน่าสนใจและมี
ประโยชน์ 

18 
(36.00) 

29 
(58.00) 

3 
(6.00) 

- - 
 

6 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ผลงาน 
ท่ีนำมาจัดแสดงนิทรรศการ 

16  
(32.00) 

29 
(58.00) 

5 
(10.00) 

- - 
 

7 คาดหวังจะได้รับความรู้ความเข้าใจจาก
การเข้าชมนิทรรศการ 

15  
(30.00) 

31 
(62.00) 

4 
(8.00) 

- - 
 

8 ความรู้ท่ีได้รับจากการชมนิทรรศการ 15 
(30.00) 

33 
(66.00) 

2 
(4.00) 

- - 
 

9 นำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับงานท่ี
รับผิดชอบ 

17 
(34.00) 

31 
(62.00) 

2 
(4.00) 

- - 
 

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี ้

18  
(36.00) 

30 
(60.00) 

2 
(4.00) 

- - 
 

จากตาราง 4 พบว่าความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานท่ีมีต่อการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้  
          1. ผู้ตอบแสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 60.00  
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          1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมมากที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
60.00 
           2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามลำดับ 

         2. ผู้ตอบสอบถามมีความพึงใจต่อระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 24.00  รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3 
ตามลำดับ 

         3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่านิทรรศการมีความสวยงามและน่าสนใจมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.00  รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3 
         4. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดแสดงนิทรรศการมากที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
28.00   
         5. เอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชมนิทรรศการ น่าสนใจและมีประโยชน์มากที่สุด อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 58.00   
         6. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ผลงานที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการมากที่สุด อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 58.00 
         7. ความคาดหวังได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้าชมนิทรรศการมากที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 62.00   
         8. ความรู้ท่ีได้รับจากการชมนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.00  
         9. การนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.00  
ปัญหาอุปสรรค 

เนื่องจากเป็นการจัดงานในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและเป็นการจัดครั้งแรก  
ทำใหป้ระสบปัญหา ดังนี้   

1. ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงาน 
2. กลุ่มเป้าหมายทับซ้อนกับกิจกรรมในโครงการอื่นๆ เนื่องจากโรงเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมักจะเป็น 

โรงเรียนเดิม ๆ  
แนวทางการแก้ปัญหา 

1. กำหนดปฏิทินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงานในภาพรวมของสำนักงานฯ 

2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นระยะๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินกงานโครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่องเชื ่อมโยงการ ศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ร ับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 72,000 บาท ขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
 

กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ (ออนไลน์) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
                อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 
                ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย   
1. โรงเรียนท่ีเข้าโครงการ 

1.1 โรงเรียนนำร่อง 
1.1.1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
1.1.2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
1.1.3 โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 

1.2 โรงเรียนเครือข่าย 
1.2.1 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
1.2.2 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 
1.2.3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
1.2.4 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) 
1.2.5 โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

2. สถาบันคู่พัฒนา 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
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2.2 วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
2.3 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
2.4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง  
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2.6 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

เป้าหมายโครงการ 
1. โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร 
2. โรงเรียนสามารถนำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพของนักเรียน และสามารถนำผลงานมาแสดง 

นิทรรศการเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผลการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงฯ   
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ (ออนไลน์) 

วันที่ดำเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
สถานที่  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
           โดยผ่านระบบออนไลน์ 
ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ว่าท่ีพันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช  นายสายัณห์ ฉินนานนท์  
นางศิลา สงอาจินต์   (นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ติดภารกิจต่างจังหวัด)  

1.2 โรงเรียนนำร่อง จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนสิเกาประชา- 
ผดุงวิทย์  และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 

1.3 โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียนบ้านคลองเต็ง  
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดติตันตยาภิรม) และโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 

1.4 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ได้แก่  
นางสาวจริยา เนียมสวัสด์ิ นายประภาศ ขำแก้ว นางสาวฮัสลีนา แมละมัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ได้แก่ นางสาวอัมพา ข่ายม่าน นางฉวีวรรณ ศิลปะ นางชเนตตี ชนชอบธรรม 
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สะท้อนปัญหาของโรงเรียน   
1.ไม่มีงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการใช้หลักสูตร เนื่องจากทุกสาขาวิชา จำเป็นต้องใช้

วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์   
2. ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยเฉพาะสาขาวิชาท่ีต้องการพัฒนาหลักสูตร  
3. การนำนักเรียนไปฝึกทักษะประสบการณ์หรือเรียนท่ีสถาบันอาชีวศึกษา มีอุปสรรคเนื่องจาก 

พื้นท่ีต้ังโรงเรียนมีระยะทางห่างไกลกับสถาบันอาชีวศึกษา และไม่มีงบประมาณในการเดินทาง 

 ความต้องการของโรงเรียน 
  1. งบประมาณช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีพัฒนาในโครงการฯ 

2. รายวิชาท่ีเปิดสอนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไประดับท่ีสูงขึ้นได้ 
3. บุคลากรเฉพาะด้านเพื่อช่วยสอนในบางรายวิชาท่ีพัฒนาฯ  
4. เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรแต่ละรายวิชาในสาขาท่ีพัฒนา จะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดด้วย 
5. สถานประกอบการสนับสนุนการฝึกทักษะประสบการณ์ของนักเรียนตามรายวิชาท่ีพัฒนาฯ 
6. สถานประกอบการท่ีรองรับนักเรียนเมื่อจบในสาขาวิชาท่ีพัฒนาฯเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 หลักสูตรทีโ่รงเรียนต้องการพัฒนาฯ 
1. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ต้องการพัฒนาหลักสูตร อาหารและโภชนาการ  ช่างก่อสร้าง 

งานเกษตร ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ 
2. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ต้องการพัฒนาการหลักสูตรช่างเช่ือม  งานเกษตร  อาหารและ 

โภชนาการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
3. โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา ต้องการพัฒนาหลักสูตร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
บริการนวัตกรรมการจัดการเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการธุรกิจอาหาร 

4. โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ต้องการพัฒนาหลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยายนต์ ขนมอบและขนมไทย 
การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา การบัญชีเบ้ืองต้น ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การขาย
เบ้ืองต้น ระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น หลักการเขียนโปรแกรม 

5. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต้องการพัฒนาหลักสูตร ช่างไม้ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อาหารท้องถิ่น 
6. โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ ต้องการพัฒนาหลักสูตร อาหารและโภชนาการ งานช่างเครื่องยนต์เล็ก 

งานช่างเสริมสวย 
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7. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) ต้องการพัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประทศ (ภาษาจีน)  
อาหารไทย 

8. โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ต้องการพัฒนาหลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เพ้นท์ผ้า 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 วันที่ดำเนินงาน ระหว่างวันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2565  

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 เป้าหมาย จำนวน 112 คน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล นายสายัณห์ ฉินนานนท์ นางศิลา สงอาจินต์   
และว่าท่ีพันตรี ผศ.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช  

2. หน่วยงานเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง รองประธานสภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดตรัง  

3. โรงเรียนในโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุรณ์ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียนบ้านคลองเต็ง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) และโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์

4. สถาบันคู่พัฒนา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาสารพัดช่างตรัง   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

5. คณะทำงานอื่นๆ ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
และศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการประถม 
ศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และสำนักงานเทศบาลนครตรัง 
 

หลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา 
โรงเรียน สาขา หลักสูตร สถาบันคู่พัฒนา 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

คหกรรมและ
โภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ 
(อาหารท้องถิ่นจังหวัด
ตรัง) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลฯ 
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หลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา (ต่อ) 
โรงเรียน สาขา หลักสูตร สถาบันคู่พัฒนา 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

คหกรรมและ
โภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ 
(อาหารท้องถิ่นจังหวัดตรัง) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลฯ 
 

โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

อาหารไทย 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อาหารท้องถิ่น 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  ขนมอบและขนมไทย  
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา การจัดการธุรกิจอาหาร 
โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์  ช่างเสริมสวย วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ การท่องเท่ียว

และการ
โรงแรม 

การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ 
วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว 

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 

 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

โรงเรียนสวัสด์ิ  หลักการเขียนโปรแกรม  
รัตนาภิมุข  ระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น  
 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์พกพา 
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หลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา  (ต่อ) 
โรงเรียน สาขา หลักสูตร สถาบันคู่พัฒนา 

โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยฯ 

  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0  
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา การตลาด การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  การบัญชีเบ้ืองต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยฯ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข การขายเบื้องต้น 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  การบัญชีเบ้ืองต้น วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยฯ 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข การขายเบื้องต้น 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 

การเกษตร งานเกษตร ไม่สามารถเช่ือมโยงได้ 
เนื่องจากวิทยาลัย
เกษตรฯ 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  
โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา นวัตกรรมการจัด

การเกษตร 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง งานช่าง ช่างไม้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 

 ช่างก่อสร้าง 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ช่างเช่ือม 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข งานช่าง ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
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หลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา (ต่อ) 
โรงเรียน สาขา หลักสูตร สถาบันคู่พัฒนา 

โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ศิลปะ เพ้นท์ผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
โรงเรียนตรงัคริสเตียน
ศึกษา 

พลศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ 

โรงเรียนตรงัคริสเตียน
ศึกษา 

งานช่าง เตรียมวิศวกรรมศาสตร ์  

 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมที่ 2 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน  ตอบแบบสอบถาม จำนวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.55 
สามารถจำแนกข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

1. จำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมา 
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.50  

2. จำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามตำแหน่งอาจารย์/ครู มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.50   
รองลงมาบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.50 และผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 

3. จำแนกประสบการณ์ด้านการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ด้านการศึกษา 11 –  
20 ปี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมามีประสบการณ์ฯ มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.30 
และมีประสบการณ์ฯ 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามลำดับ 

4. จำแนกตามสถานะเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นสถาบันคู่พัฒนาฯ คิดเป็นร้อยละ 32.50 และคณะทำงานอื่นๆ 
คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามลำดับ 
 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมที่ 2 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
12.50 ตามลำดับ และสามารถจำแนกเป็นรายข้อ ได้ดังนี ้

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการให้บริการต่างๆมากท่ีสุดอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 22.50 และระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 ตามลำดับ 
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2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม มากท่ีสุดอยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลำดับ 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  45.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00  และระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.00  ตามลำดับ 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่างและ 
เครื่องด่ืมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อหลักสูตรท่ีพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากท่ีสุด  
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 และระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตามลำดับ 

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อหลักสูตรท่ีพัฒนาสามารถเช่ือมโยงไประดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น   
มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 และ
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.50 ตามลำดับ 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อการพัฒนา 
หลักสูตรมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามลำดับ 

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อการให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
หลักสูตรมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.50  
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลำดับ 

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากเวทีเสวนามากท่ีสุดอยู่ใน 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลำดับ 

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากเวทีนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องฯ มากท่ีสุด  
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามลำดับ 
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11.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการฯ มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ตามลำดับ 

12.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  
52.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ตามลำดับ 
 

ความคิดเห็นอื่นๆ มีผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอื่นๆ  จำนวน 10 คน ดังนี้ 
1. ควรมีการดำเนินงานท่ีเช่ือมโยงการศึกษาทุกระดับและสร้างความร่วมมือจากสถาบัน 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายและมีความยั่งยืน 
2. บูรณาการระหว่างหลักสูตรได้ดี เป็นโครงการท่ีดี สามารถนำไปต่อยอดได้ 
3. เป็นหลักสูตรท่ีดีมากแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการเช่ือมประสานให้เกิดแนวทางท่ีเป็นกลาง 

ระหว่างสถานศึกษากับสถาบันคู่พัฒนา เพื่อให้เกิดผลดีสุดสำหรับนักเรียนต่อไป 
4. ในการทำหลักสูตรเช่ือมโยงทุกคนต้องเปิดใจรับการเปล่ียนเแปลงท้ังสถานศึกษา สถาบันอาชีวะ  

และสถาบันอุดมศึกษา 
5. การประสานความร่วมมือกับหน่วยอื่นอยากได้คนท่ีมีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมด้วย 
6. ควรคำนึงถึงความแตกต่างของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอุดมศึกษาอาจทำให้สอดคล้อง 

ได้ยาก และบริบทของนักเรียนก็มีความแตกต่างกัน 
7. ควรนำครูจากสายสามัญเข้าดูงานในสถานศึกษาอาชีวะ 
8. ควรมีการให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานการศึกษา 
9. อยากให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
10. ได้รับประโยชน์จากโครงการดีมาก 

 

สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการฯ 
1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การจัดกิจกรรมต้องชะลอ  

เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการ/คำส่ังของ ศบค.จังหวัดตรัง อย่างเคร่งครัด 
2. งบประมาณ ในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีเจาะลึกในการจัดทำ 

หลักสูตรเป็นรายกลุ่มวิชา หรือ รายโรงเรียนได้  
3. บางโรงเรียนบุคลากรไม่มีความรู้ในสาขาวิชา/หลักสูตรท่ีต้องการพัฒนาฯ ทำให้การพัฒนา 

หลักสูตรฯ ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโครงการฯ 
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4. การบูรณาการด้านความเช่ือมโยงของการพัฒนาหลักสูตรฯ ยังไม่สามารถเช่ือมโยงสูงสุดได้  เช่น  
การเทียบโอนหน่วยกิต หรือใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในหลักสูตรท่ีพัฒนาฯ จากสถาบันคู่พัฒนา หรือ  
สำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัด เนื่องจากไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวชาชีพ ท่ีกำหนด 

5. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  ไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง   
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานโครงการฯ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฯ ควรเริ่มดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้สามารถนำไปใชในการจัดการ 

เรียนการสอนได้ และสามารถติดตามประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาของการเรียน 
2. งบประมาณ ในการดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานของสำนักงานฯ สามารถจัดได้อย่างอย่างหลากหลาย เจาะกลุ่มเป้าหมาย
และจัดกิจกรรมได้มากขึ้น 

3. การบูรณาการของหน่วยงาน เป็นส่ิงสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน ควรมีการปรับเปล่ียน 
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกับนักเรียนมากท่ีสุด 

 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2565  ณ  ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. โรงเรียนในโครงการ 

1.1 โรงเรียนนำร่อง 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  
และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  

1.2 โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข โรงเรียนบ้านคลองเต็ง  
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) และโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ ์

2. โรงเรียนอื่นๆ และผู้เข้าร่วมงาน  
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
1. การจัดแสดงนิทรรศการโชว์หลักสูตรและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องฯ  

จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนสุรณ์ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนตรังคริสเตียน
ศึกษา และโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
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2. การสาธิตการทำขนมตามหลักสูตรฯ โดยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และโรงเรียน 
สวัสด์ิรัตนาภิมุข  

3. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ และสถาบันคู่พัฒนาหลักสูตร 
 

สรุปความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมท่ี 3 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมกิจกรรมที่ 3  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56 คน  ตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.29 และ

สามารถจำแนกสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 
1. จำแนกตามเพศ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นมากท่ีสุดเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.00  

รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 26.00  
2. จำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุดในตำแหน่งอาจารย์/ครู คิดเป็นร้อยละ  

37.00 รองลงมาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.00  และบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 4.00 ตามลำดับ 

3. จำแนกเป็นสังกัด พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุดสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ คิดเป็นร้อยละ 62  รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  คิดเป็นร้อยละ 12  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 เท่ากับเทศบาลนครตรัง คิดเป็นร้อยละ 6 และโรงเรียนเอกชน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
ตามลำดับ 

4. จำแนกตามสถานการณ์เข้าร่วมงาน พบว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ มากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 58.00  รองลงมาคือผู้เข้าร่วมงานท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 42 

ตอนที่ 2 แสดงความพึงพอใจและคสามคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมที่ 3 
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมท่ี 3 ดังนี้  
1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.00 

2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ใน 

ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  66.00   
3. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการมากท่ีสุด  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.00  
4. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการออกแบบนิทรศการมีความสวยงามและน่าสนใจมากท่ีสุด  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.00  
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4. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีประจำจุดแสดงนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 28.00   
        5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเหน็ต่อเอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชมนิทรรศการ น่าสนใจและมีประโยชน์
มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.00   
         6. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเห็นต่อความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ผลงานที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ
มากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.00 
         7. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความคาดหวังได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้าชมนิทรรศการมากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.00   
         8.ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการชมนิทรรศการมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.00  
         9. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบมากที่สุด อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 62.00  
         10. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม มากที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 60.00  
ปัญหาอุปสรรค 

เนื่องจากเป็นการจัดงานในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและเป็นการจัดครั้งแรก  
ทำใหป้ระสบปัญหา ดังนี้   

1. ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงาน 
2. กลุ่มเป้าหมายทับซ้อนกับกิจกรรมในโครงการอื่นๆ เนื่องจากโรงเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมักจะเป็น 

โรงเรียนเดิม ๆ  
แนวทางการแก้ปัญหา 

1. กำหนดปฏิทินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงานในภาพรวมของสำนักงานฯ 

2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นระยะๆ และหลายช่องทางเพื่อให้ครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการฯ 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก
การดำเนินงานกิจกรรมในโครงการฯ พบว่า 
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1. โรงเรียนมีความต้องการพฒันาหลักสูตรแต่ไม่มีครูหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชำนาญใน 
สาขาวิชานั้นๆ  

2. การพัฒนาหลักสูตร บางสาขาวิชามีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในส่วนของวัสดุส้ินเปลือง  
และในบางสาขาวิชามีความจำเป็นใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อเคล่ือนย้ายนักเรียนไป
เรียนท่ีสถาบันคู่พัฒนาก็เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3. การพัฒนาหลักสูตรในจังหวัดตรัง เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนต่อสาย 
อาชีพ และเน้นทักษะเพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถประกอบอาชีพได้จริง โดยในแต่ละรายวิชาเป็นการเตรียม
พื้นฐานให้กับนักเรียนท่ีจะเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น แต่ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือได้รับประกาศนียบัตร
จากสถาบันคู่พัฒนา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคู่พัฒนา 

4. โรงเรียนยงัเขียนหลักสูตรไม่ตอบสนองเป้าหมายของโครงการฯ เนื่องจากครู/บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
มีงานเปล่ียนงานและไม่ได้ส่งต่อข้อมูล  

5. พี่เล้ียงในการจัดทำหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนยังเข้าไม่ถึงเป้าหมายของโครงการทำให้การจัดทำ 
หลักสูตรเป็นภาระแก่ครู/โรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน 

1. การดำเนินงานโครงการฯ ควรเริ่มต้ังแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพื่อสามารถกำหนด 
กิจกรรมต่างๆในโครงการได้อย่างเหมาะสม 

2. หน่วยงานผู้จัดสรรงบประมาณในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค ควรจัดประชุมเพื่อซักซ้อม 
ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดขอบโครงการในระดับจังหวัด เพื่อกำหนดรูปแบบและทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ี 

3. การจัดสรรงบประมาณควรมีการปรับเพิ่ม เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม 
โครงการฯ จะได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

4. โรงเรียนควรกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ดำเนินพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เช่น ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. ควรมีการติดตามนักเรียนกลุ่มท่ีใช้หลักสูตร หลังจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อใน 
สายสามัญ สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพ เพื่อจะได้พัฒนาการจัดทำหลักสูตรต่อไป 
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สรุปการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

จำนวน 27 หลักสูตร   
ท่ี โรงเรียน หลักสูตร ไฟล์ (คิวอาร์โค้ด) 

1 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ 

 

สาขาการท่องเท่ียวและ 

การโรงแรม 

 

 

สาขางานเกษตร  

 

สาขาอาหารและโภชนาการ  

 

สาขางานช่าง  

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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สรุปการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

จำนวน 27 หลักสูตร 
ท่ี โรงเรียน หลักสูตร ไฟล์ (คิวอาร์โค้ด) 

1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

สังกัด สพม.ตรัง กระบี ่

สาขาคอมพิวเตอร์ 
 

 

2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ 

สาขางานเกษตร  

สาขางานช่าง  

สาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม 

สาขาคหกรรม 

 

 

3 โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

พัฒนา 8 หลักสูตร เพื่อใช้ใน 

ปีการศึกษา 2566 

การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ 

 

 

 (ขณะนี้หลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

จำนวน 6 หลักสูตร) 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
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สรุปการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

จำนวน 27 หลักสูตร 

ท่ี โรงเรียน หลักสูตร ไฟล์ (คิวอาร์โค้ด) 

3 โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

สังกัด สช. 

พัฒนา 8 หลักสูตร เพื่อใช้จัดการ  

ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 4.0 
 

 

 

 เรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 

(ขณะนี้หลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

จำนวน 6 หลักสูตร) 

ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
 

 

  นวัตกรรมการจัดการเกษตร 
 

 

  การจัดการธุรกิจอาหาร 
 

 

  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

หลักสูตรยังไม่แล้วเสร็จ 
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สรุปการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

จำนวน 27 หลักสูตร 

ท่ี โรงเรียน หลักสูตร ไฟล์ (คิวอาร์โค้ด) 

4 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

สังกัด สพม.ตรัง กระบี่ 

พัฒนา 3 หลักสูตร 

สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 

สาขาอาหารและโภชนาการ 

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 

 

5 โรงเรียนวัดนกิรรงัสฤษฎ์ 

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

สังกัด สช. พัฒนา 3 หลักสูตร 

สาขาอาหารและโภชนาการ 

สาขาช่างเสริมสวย 

สาขาเครื่องยนต์เล็ก 

 

 

6 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 

พัฒนา 2 หลักสูตร 

สาขานวดฝ่าเท้า 
 

 

  สาขาเพ้นท์ผ้า  
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สรุปการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

จำนวน 27 หลักสูตร 

ท่ี โรงเรียน หลักสูตร ไฟล์ (คิวอาร์โค้ด) 

7 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) 

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

สังกัด เทศบาลนครตรัง 

พัฒนา 1 หลักสูตร 

สาขาอาหารและโภชนาการ 
 

 

8 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 

พัฒนา 1 หลักสูตร 

สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
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โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนือ่งเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. หลักการและเหตุผล                           
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ภายใต้

วิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา มีการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานการประกอบการและชุมชน  
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ 
เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพได้ตามความ
ถนัดและความสนใจ โดยมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับพื้นท่ี
เพื่อประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ี ร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัด
ตรัง ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการให้มีความเช่ือมโยงกับ
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีระดับจังหวัดตรัง 
             2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการบูรณาการหลักสูตรกับชุมชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
    3. เพื่อแสดงผลงานจากการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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3. เป้าหมาย   
   ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ สถาบันคู่พัฒนา 
วิทยากรพี่เล้ียง จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ และคณะทำงานโครงการ 
จำนวน 109 คน ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี       
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีตัวชี้วัด 
 4.1 ผลผลิต (Output) 
            จังหวัดตรัง สามารถพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ไม่น้อยกว่า 3 
หลักสูตร 
  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      โรงเรียนสามารถนำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ไปใช้จัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ 
           1) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรง 
  2) หลักสูตรท่ีพัฒนา          จำนวน 3 หลักสูตร 
            5.2 เชิงคุณภาพ 
           1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและทำให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน 
  2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีนำหลักสูตรไปใช้สามารถพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพของ
นักเรียนและสามารถนำผลงานมาแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ผลการใช้
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงฯ   
6. วิธีดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ (ออนไลน์) 

- ประชุมสถาบันคู่พัฒนา วิทยากรพี่เล้ียง และผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
การดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์ปัญหา กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและช้ีแจงแนว 
ทางการดำเนินงาน 

- รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของการใช้หลักสูตรในภาคเรียนท่ีผ่านมา 
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กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  

- ประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรฯ โดยโรงเรียนและสถาบันคู่ 
พัฒนา 
กิจกรรมที่ 3  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการการจัดเรียนรู้ของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนตามหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล 
           - สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ   
7. ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนพฤษภาคม -  เดือนกันยายน  2565 
8. สถานที่ดำเนินการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง / โรงเรียนนำร่อง / โรงเรียนเครือข่าย หรือสถานท่ีประชุมในจังหวัด
ตรัง 
9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
(บาท) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

(บาท) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

(บาท) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

(บาท) 

1.ขออนุมัติโครงการ - - - - 

2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ
ดำเนินงานโครการฯ  (ออนไลน์) 

- - - - 

3.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ - - 53,760 - 

4. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการใช้หลักสูตรฯ - - - 14,000 

4. กิจกรรมนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร - - - 4,240 

6. กิจกรรมสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน - - - - 

รวมทุกกิจกรรม - - 53,760 18,240 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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10. งบประมาณ รายละเอียดดังต่อไปนี้  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 72,000 บาท    
     (ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม) 
กิจกรรม เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 วัน 107 คน  

1) ค่าตอบแทนผู้วิพากษ์หลักสูตร
(ทรงคุณวุฒิ)หลักสูตร 4 คน 

4,000 - - 4,000 

2) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 109 คน*4
มื้อ*50บาท 

- 21,800 - 21,800 

3) ค่าอาหารกลางวัน  109 คน*2มื้อ*120
บาท 

- 26,160 - 26,160 

4) ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
4 คน  (2วัน) 
 

- 1,800 - 1,800 

รวม  4,000 49,760 - 53,760 

กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 1 วัน 50 คน 
1) ค่าอาหารว่าง 50 คน*2มื้อ*50 บาท - 5,000 - 5,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คน*1มื้อ*180
บาท 

- 9,000 - 9,000 

3) ค่าวัสดุในโครงการ  - - 4,240 4,240 
รวม - 14,000 4,240 18,240 

(ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม)           
รวมทุกกิจกรรม 

4,000 63,760 4,240 72,000 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       11.1 สามารถพัฒนาหลักสูตรฯเพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
       11.2 นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะด้านอาชีพและสามารถแสดงผลงานสู่สาธารณชนได ้

 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาวจริยา  เนียมสวัสด์ิ)      (นายอดิศร  แก้วเซ่ง)       (นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา       รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง        ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ 

เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และระบบออนไลน์ 

 

 
 

     
 

 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ 

เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และระบบออนไลน์ 

 

 
 

    
 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

แบบสอบถาม 

โครงการส่งเสริมเวทแีละประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรมประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชือ่มโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดุรโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

คำชี้แจง  ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมตามความเป็นจริง 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. ตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู/อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง/อื่นๆ 
3. ประสบการณ์ด้านการศึกษา   1-10 ปี     11-20 ป ี         มากกว่า 20 ปขีึ้นไป 
4. สถานะผู้ตอบ   โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร  สถานบันคู่พัฒนา      คณะทำงานอื่นๆ 

ตอนท่ี 2 แสดงความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรม 
 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 การต้อนรับและการให้บริการต่างๆ      
2 ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม      
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
4 ความเหมาะสมของอาหารวา่งและอาหารกลางวัน      
5 หลักสูตรที่พัฒนาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา      
6 หลักสูตรที่พัฒนาสามารถเชื่อมโยงไประดับการศึกษาที่สูงขึ้น      
7 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อการพัฒนา

หลักสูตร 
     

8 การให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตร 

     

9 ความรูแ้ละประโยชน์ที่ได้รับจากเวทีเสวนา      
10 ประโยชน์ที่ได้รับจากเวทีนำเสนอหลักสูตรต่อเน่ืองฯ      
11 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ      
12 ความพึงพอใจโดยภาพรวม      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความเห็นอื่นๆ 
............................................................................................... .................................................................................................... ................... 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตอนที่ 1 ภาพแผนภูมิ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงตำแหน่งในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงประสบการณ์ด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงสถานะการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
ตอนที่ 2 ภาพแผนภูมิแสดงความพึงพอใจและความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  
แผนภูมิที่ 5 แสดงความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการให้บริการต่างๆ 

 

 
แผนภูมิที่ 6 แสดงความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

 
แผนภูมิที่ 9 แสดงความเห็นต่อหลักสูตรที่พัฒนามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงความเห็นต่อหลักสูตรที่พัฒนาสามารถเชื่อมโยงไประดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
แผนภูมิที่ 11 แสดงความเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

 
แผนภูมิที่ 12 แสดงความเห็นต่อการให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงความเห็นต่อความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากเวทีเสวนาฯ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 14 แสดงความเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากเวทีเสวนาฯ 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

 
แผนภูมิที่ 15 แสดงความเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ 

 

 

 
แผนภูมิที่ 16 แสดงความเห็นต่อความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการฯ 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
 

 
แผนภูมิที่ 17 แสดงข้อเสนอแนะและความเห็นอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

      
 

    
 

        
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

   
 
 

   
 
 

    



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

             
 

         
    
 
 
 
 
 

                   



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 2 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ 

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

 
 

   
 

 
 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 

การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

แบบสอบถาม 

โครงการส่งเสริมเวทแีละประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเน่ือองเชื่อมโยงฯ  
วันที่ 1  สิงหาคม 2565       ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

คำชี้แจง  ขอให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. ตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู/อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง/อื่นๆ 

3. สังกัด  สนง.ศึกษาธิการ จ.ตรัง  สพม.ตรัง กระบี่         สพป.ตรัง เขต 1  

 สพป.ตรัง เขต 2   เทศบาลนครตรัง         โรงเรียนเอกชน 

4. สถานะผู้ตอบ  กลุ่มเป้าหมายในโครงการ   ผู้ร่วมงานทั่วไป 

ตอนที่ 2 แสดงความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานกิจกรรม 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ      
2 ระยะเวลาในการจัดแสดงนิทรรศการ      
3 การออกแบบนิทรรศการมีความสวยงาม/น่าสนใจ      
4 เจ้าหน้าที่ประจำจุดแสดงนิทรรศการ      
5 เอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชมนิทรรศการมคีวามสนใจและมี

ประโยชน์ 
     

6 ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ/ผลงานที่นำมาจัดแสดง
นิทรรศการ 

     

7 คาดหวังจะได้รับความรู้ความเขา้ใจจากการเขา้ชมนิทรรศการ      
8 ความรู้ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ      
9 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบ      
10 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความเห็นอื่นๆ 
....................................................................................................................................... ............................................................... 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 

การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตอนที่ 1 แผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

 
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นเพศ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นตำแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นสังกัด 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 

การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นสถานะ 

 
ตอนที่ 2 แผนภูมแิสดงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงความพึงพอใจต่อสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการจัดแสดงนิทรรศการ 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 

การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7 แสดงความพึงพอใจต่อการออกแบบนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 8 แสดงความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีประจำจุดแสดงนิทรรศการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 9 แสดงความเห็นต่อเอกสารเผยแพร่ผลงานจากการชมนิทรรศการ 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 

การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10 แสดงความเห็นต่อเน้ือหาสาระ/ผลงานที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงความเห็นต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้าชมนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 12 แสดงความเห็นต่อความรู้ที่ได้รับการจากชมนิทรรศการ 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 

การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 13 แสดงความความเห็นต่อการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 14 แสดงความพึงพอใจต่อในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมท่ี 3 
การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

การเตรียมงานจัดนิทรรศการ 

   
 

   
 

    
 

        



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
80 

 

กิจกรรมท่ี 3 
การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

ภาพบูธนิทรรศการ 

 
 

 
 

                        
 

                   



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

 

 
นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในพิธี 

 

 
นางสาวอรทัย  เกิดภิบาล   ศึกษาธิการจังหวัดตรัง   กล่าวรายงาน 

 

  



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด 

                      
 

           
 

                          
 

                
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย ์

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

 

นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ประธาน) เยีย่มชมนิทรรศการ 

 

                   
    

                         
 

                     
 

                      



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภาพกิจกรรมที ่3 
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
 

 
 

   
 

   
 

     



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

ภาพมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดนิทรรศการ 

    
 

ภาพมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ร่วมพัฒนาหลักสูตร 

    
 

ภาพมอบเกียรติบัตรแก่สถาบันร่วมพัฒนาหลักสตูร 

     
 

     
 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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คำสั่งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพฒันาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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คณะผู้จัดทำเอกสาร 

 
 

ท่ีปรึกษา 

นางอรทัย  เกิดภิบาล  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

นายอดิศร  แก้วเซ่ง  รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

สรุปรายงาน 

นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 

ประสานงาน  

นายประภาศ  ขำแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
นางสาวฮัสลีนา  แมละมัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางแสงอรุณ  สมประสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

ภาพกิจกรรม 

นายประภาศ  ขำแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
นางสาวฮัสลีนา  แมละมัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดพิมพ ์ :  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  17  สิงหาคม 2565   



 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรปูแบบ 

และแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดตรงั 
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