
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ชื่อโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔    ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.1 กำรปฏิรูปกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร 
    เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก นโยบำยหลักข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของ 
คนไทย ทุกช่วงวัย  

4.7.2 นโยบายเร่งด่วน นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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 4.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
 4.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.......................................................... ...............................
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 ข้อ 1.3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ข้อ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
7. หลักการและเหตุผล  

กำรที่จะพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอน ำคตนั้น จะต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
กำรพัฒนำทั้งในระยะกลำงและระยะยำว โดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ ทักษะกำรเรียนรู้ และกำรเสริมสร้ำงปัจจัยแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพของคน โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มำประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทย              
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำย            
กำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของ
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ประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12                  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีกำรก ำหนด ยุทธศำสตร์ และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญใน
ด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล          
ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต             
ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์
ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร      
ในกำรจัดกำรศึกษำ ทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอน 
ได้อย่ำงเต็มที่ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน 2 คุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิต และพัฒนำ
เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืนซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่ เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่ องตลอดชีวิต ที่
มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับ ที่เหมำะสมกับสภำพบริบทและสภำพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม ยุทธศำสตร์ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริม
และพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร ด้ำนควำมเท่ำเทียม                
และด้ำนประสิทธิภำพ และยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน               
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณ และบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ             
ไม่เกิดกำรสูญเปล่ำ และมีควำมคล่องตัว ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนประสิทธิภำพ จำกรำยงำนสรุปผล        
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 พบว่ำ ในแผนแม่บทด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำย      
ให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง    
มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรมมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้                
อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ ำกว่ำ ปี 2561 ซึ่งผล            
กำรประเมินอยู่ที่ 63.00 และจำกรำยงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) พบว่ำ ปัญหำคุณภำพ
กำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่ เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักสูตรและต ำรำเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กำร
ทดสอบยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียนเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง กระบวนกำรบริหำร                    
จัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัดสัมพันธ์ กันเป็นอย่ำงดี โดยต้องอำศัย
ควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่ เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนในแต่ละพ้ืนที่                      
จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล                    
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
บริบท และควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21     
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จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงได้จัดท ำโครงกำร IFTE 
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยกำรน ำผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัย      

กำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรวิเครำะห์ 
และกำรวิจัย แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ จำกโครงกำร TFE (Teams 
For Education) และโครงกำร “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกปีงบประมำณ                   
พ.ศ. 2562 - 2563 มำสรปุหลอมรวมและใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ         
เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือของบุคลำกรในทุกภำคส่วนมำร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำท้ังในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศ 
กำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  
๘. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้               
ในระดับจังหวัด     

8.2 เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนวทำง               
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  

8.3 เพ่ือวิเครำะห์/วิจัยแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ            
ในระดับจังหวัด  

8.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ให้นักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ                      
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำ หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  
๙. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
          9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  9.1.1 มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้            
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
  9.1.2 มีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียน หรือแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
  9.1.3 มีรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรม
กำรนิเทศในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
 9.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
   9.2.1 ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำรวิจัยในระดับจังหวัด มีควำมครอบคลุม ชัดเจน               
เป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   9.2.2 น ำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนหรือแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ไปใช้              
ในกำรพัฒนำได้จริงในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
   9.2.3 น ำรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ/ 
นวัตกรรมกำรนิเทศ ไปใช้ในกำรพัฒนำได้จริงในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ    
   9.2.4 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ                   
ขั้นพ้ืนฐำน แต่ละวิชำ หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนกว่ำเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกสังกัด               
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ รวมจ ำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่  
 โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
 โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมตั้งตรงจิตร10ฯ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
      โรงเรียนวัดสัมปทวน (บำงแก้วพุทธิยำคำร) สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ                                     
      โรงเรียนจุฑำทิพย์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ สิงหำคม-กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  
      โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
      โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมตั้งตรงจิตร10ฯ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
      โรงเรียนวัดสัมปทวน (บำงแก้วพุทธิยำคำร) สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ                                     
      โรงเรียนจุฑำทิพย์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

1. รวบรวมข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net)   
2. ประชุมชี้แจงสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรวิเครำะห์สังเครำะห์จุดเด่นจุดที่ควร

พัฒนำ สภำพของสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

3. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผล                    

5. กำรสังเครำะห์นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำม และประเมินผล                        
ของสถำนศึกษำในจังหวัด 

6. สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำม และ
ประเมินผล 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

1. มีข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net)  ปีกำรศึกษำ 2560-2562 
2. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้  

กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
 3. นิเทศ ติดตำม และประเมินผล ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระบบออนไลน์ 
 4. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 4 โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม                    
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภำค  
  5. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำม และ
ประเมินผล ดังนี้ 
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   5.1 โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ 
นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
  5.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมตั้งตรงจิตร10ฯ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       5.3  โรงเรียนวัดสัมปทวน (บำงแก้วพุทธิยำคำร) สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
นวัตกรรมด้ำนกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ                                    
        5.4 โรงเรียนจุฑำทิพย์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน           
นวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

6. รำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำม และ
ประเมินผล  

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้            
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ   
ในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
2. มีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ
นักเรียน หรือแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
3. มีรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำร
นิเทศในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

1 ศูนย์ 
 

 
 
 
1 รูปแบบ 

 
 

 
4 รูปแบบ 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 

 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

เชิงคุณภาพ      
1. ข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำและกำรวิจัยในระดับ
จังหวัด มีควำมครอบคลุม 
ชัดเจนเป็นปัจจุบัน สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

1 ชุด 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 

 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
2 รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ
นักเรียนหรือแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำได้
จริงในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
3 รูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำ/ 
นวัตกรรมกำรนิเทศสำมำรถน ำ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำได้จริงใน
ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  

1 รูปแบบ 
 
 
 

 
4 รูปแบบ 

1 
 
 
 
 
4 

1 
 
 
 
 
4 

100 
 
 
 
 

100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม 
 

 

 
 

18. งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

220,685         201,164 
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แหล่งงบประมาณ  จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

19. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      19.1 ปัญหำ อุปสรรค 

    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในพื้นที่ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรกิจกรรมบำงกิจกรรม
ตำมปฏิทินปฏิบัติงำนได้ 
      19.2 แนวทำงแก้ไข 

    ปรับรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำรเป็นระบบออนไลน์ 
20. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

    ผลักดัน ขับเคลื่อน น ำรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ/  
นวัตกรรมกำรนิเทศ ไปใช้ในกำรพัฒนำในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรำ   
21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      21.1 ผลที่เกิดข้ึนกับสถำนศึกษำ และผู้บริหำร 
              สถำนศึกษำ และผู้บริหำร มีนวัตกรรมในกำรยกระดับเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
      21.2 ผลที่เกิดข้ึนกับครูผู้สอน 
              ครูผู้สอนมีนวัตกรรมในกำรยกระดับเพ่ือพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
      21.3 ผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
              ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำครอบคลุมทุกด้ำนอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
      21.4 ผลที่เกิดข้ึนอืน่ๆ 
              ได้เครือข่ำยร่วมพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
22. ผู้รายงานนำงสำวเยำวธดิำ เสี้ยวเส็ง ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 09-0972-7903 โทรสาร................................E–mail : .yaowatida13@gmail.com 
23. วันที่รายงาน ณ วันที่  5 เดือน ตุลำม.พ.ศ. 2564 
 

-------------------------------------- 


