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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ Innovation  For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
                 จังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ี (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                       11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น)    
  (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

         12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
                   12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ   โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ 
     พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง  
     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา 
     เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 
           ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
          ด้านที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ข้อที่ (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง  
     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.5 แผนความมั่นคง   
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวยั 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 



๓๐ 
 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
                     แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้ง
ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งสำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบ และโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ” พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มีการกำหนด 
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้าน
การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคคลากร
ทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมี
สมรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศ และมี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง    ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยในระดับที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารนเทศ  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบป ระมาณและ
บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  

จากรายงานการสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วนรู้จักคิดวิเคราะห์รัก
การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะอยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ำกว่าปี 
2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที ่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) พบว่าปัญหา
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คุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากกระบวนการศึกษาไทยไม่เอื้อต่อการสร้าง ความรับผิดชอบ
(Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบ
ยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
        กระบวนการบริหารจัดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่าย ในการ
ทำงานในแต่ละพื้นที่จึงยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ รองระบการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
  จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการ IFTE ( Innovation For  Thai Education ) ขี้นซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัยการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams  For  Education) และโครงการ Coaching Teams เพื ่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนา
การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคคลากรในทุกภาคส่วน
ร่วมกัน สร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 

6. วัตถุประสงค์ 
๖.1 เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับ

จังหวัดแพร่ 
 ๖.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 ๖.๓ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
 ๖.๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแพร่ 
 ๖.๕ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑) จังหวัดแพร่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรม และการวิจัยทางการศึกษา  ๑ แหล่ง 
 ๒) จังหวัดแพร่มีนวัตกรรมด้านการการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม และ 

ประเมินผล อย่างน้อย ๑๘ นวัตกรรม 
 ๓) จังหวัดแพร่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

ติดตาม และ ประเมินผล ด้านละ ๑ เรื่อง 
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 ๔) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๕)  มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย  
๖)  สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา 

ผ่านกว่าเกณฑ์เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัดที่มีความ
ถูกต้อง  ครอบคลุม  ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

 2)  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม และ ประเมินผล ที่สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริงในระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่  

 3)  มีงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลต่อสาธารณชน 

 ๔)  จังหวัดแพร่มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕)  ผู้เรียนในสถานศึกษาเป้าหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่าน 

เกณฑ์เพ่ิมขึ้น   
 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด   รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง

ในจังหวัดแพร่ 
 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

10. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
กิจกรรมที่ ๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด    

      ๑.๑ ประชุมการดำเนินงานโครงการจากส่วนกลาง   
  ๑.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ กับผู้ที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด  

    ๑.๓ แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด  
     ๑.๔ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
      ๑.๔ นำเสนอโครงการผ่านกศจ. แพร่  

กิจกรรมที่ ๒  จัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
                     ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
                     ๒.๒ ประชุมคณะทำงาน 
                     ๒.๓ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET)   
                     ๒.๔ สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล   

           ๒.๕ เผยแพร่และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๓๓ 
 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม    
 ๑. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการจากสำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำโครงการ วางแผน
ขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดแพร่ ตามเป้าหมายความสำเร็จของโครงการร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๖ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  

๒. จัดทำโครงการและนำเสนอโครงการผ่านการอนุมัติของศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
๓. จัดประชุมคณะทำงานศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา  รวบรวมข้อมูล

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)  สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล  ในวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๕ คน 

 

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

- อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ - 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

- อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ - 
 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ   
  - ร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการโครงการ  IFTE  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ วันที่ 23 – 25 ธันวาคม  2563 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  

 
- จัดประชุมคณะทำงานศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ในวันที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๕ คน 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 บาท ๙,964 - ๙,964 - - 
 
 
แหล่งงบประมาณ   

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น 
 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

  ใช้งบประมาณในไตรมาศ ๑ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ เนื่องจากการรับนโยบาย
ประชุมชี้แจงจากส่วนกลางตอนสิ้นสุดไตรมาศที่ ๑ ไปแล้ว  และเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๕๑๙ (Covid – ๑๙) 
     16.2 แนวทางแก้ไข 

ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และระยะเวลาที่เอื้ออำนวย 
 

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 

 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป้าหมาย ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพาวิลเลียน โรงแรม
แพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๕ คน  
 

กิจกรรมที่ ๔  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
กิจกรรมที่ ๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 

และการนิเทศติดตามและประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๖ การสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม

และประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด 
กิจกรรมที่ ๗  สรุปรายงานผล และเผยแพร่นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ รายงานตีพิมพ์รูปเล่ม VTR 
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

เกิดการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม 
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 



๓๕ 
 

๑9. ผู้รายงาน  นางสาวจุฑามาศ  วิมาลัย  และนางสาวพิชญา  ดีมี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์  089-8567115  โทรสาร  ๐๕๔- ๕๙๘๒๗๒  E–mail : phitchaya.dee@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่    ๑   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


