
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ชื่อโครงการ   กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกสังกัดในจังหวัด 
                      ฉะเชิงเทรำ ภำยใต้งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติภำยใตโ้ครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพ 
    กำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดผำนกลไกของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)  
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 (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

    4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ ๘ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๗ กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.9.1 แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลติที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
           แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   
    ข้อ 1.3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ข้อ 3 พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
7. หลักการและเหตุผล  
        กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
จะต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำและ
นโยบำยของรัฐบำลยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 4.3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ มีทักษะที่
จะเป็นในศตวรรษที่ 21  กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพ ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่กำร
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงำนและวัยผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ มี
ทักษะ ควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกช่วงวัย ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และมำตรฐำนวิชำชีพ และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม กระบวนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพ และมำตรฐำนแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และ
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มำตรฐำน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำ และสถำนที่ มีระบบและกลไก  กำรวัด กำรติดตำม และ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
                    สืบเนื่องจำกปัญหำผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรำมี
ผลคะแนนเป็นล ำดับที่ 3 ของจังหวัดในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรำ จึงพิจำรณำเห็นว่ำควรต้องด ำเนินโครงกำรเพ่ือพัฒนำเทคนิคกำรสอนของครูเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรเรียนกำรสอน พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรทดสอบโอเน็ตของ
นักเรียนให้สูงขึ้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำจึงเห็นควำมส ำคัญที่จะจัดท ำโครงกำร 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
8. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรสอนส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
               ครูผู้สอนแต่ละวิชำมีทักษะกำรสอน และเทคนิคกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีผ่ำน Application ต่ำงๆได ้
       9.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
              ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net ) ปีกำรศึกษำ 2564 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในจังหวัดฉะเชิงเทรำสูงขึ้น  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ               
             ครูผู้สอนกำรสอนปฐมวัย วิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ จ ำนวน 
600 คน (วิชำละ 100 คน)  จำกโรงเรียนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  20 - 30 กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
      วิธีด าเนินการ (Activity) .  
         13.1 ขออนุมัติกำรด ำเนินโครงกำรโดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom Meeting  
         13.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
         13.3 แจ้งกลุ่มเป้ำหมำยกำรอบรม/ลงทะเบียนออนไลน์ 
         13.4 ด ำเนินกำรอบรมตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 20 – 30 กันยำยน 2564  
         13.6 ประเมินและสรุปรำยงำนผล 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
15.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ร้อยละของครูที่ลง 
ทะเบียนเข้ำเรียนในระบบ
ออนไลน์  

ร้อยละ 80 561 481 85.75 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
12.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 รอ้ยละของครูที่เข้ำรับ
กำรพัฒนำ ผ่ำนกำรอบรมตำม
เกณฑ์กำรอบรมที่วิทยำกร
ก ำหนด มีทักษะกำรสอน และ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
พัฒนำเทคนิคกำรสอนได้ 

 
รอ้ยละ 90 

 
561 

 
561 

 
100.00 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

         
 
 

              
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 บำท 
 

100,000 บำท           -          -        -  100,000 บำท 

 

แหล่งงบประมาณ จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน  กิจกรรม 
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค  
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
              กำรอบรมออนไลน์มีข้อจ ำกัดในเรื่องไม่สำมำรถพบเจอตัวกันได้ ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมกำรอบรมหรือจัด
กิจกรรมกำรอบรมได้อย่ำงทั่วถึง และหลำกหลำย  
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
               มีกำรติดตำมผลตำมใบงำนในกิจกรรมกลุ่มให้ครบถ้วนทุกกลุ่มทุกคน 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ค่ำผลคะแนนทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
2. มีรูปแบบกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและสื่อออนไลน์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       คุณภาพการเรียน ของผู้เรียนดีขึ้น นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นคนดี สีงคมประเทศชาติสงบเรียบร้อย 
21. ผู้รายงาน  นำงองุ่น ละเต็บซัน   ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ 089-1188707  โทรสาร 038-088230  E–mail :  ngoon-sup@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน  ณ  วันที ่30    เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2564 
 

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


