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ค ำน ำ 
 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565 )  เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกัน
กำหนดโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่ ข้อ 8 (6) กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2564  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่ 468/2564  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำ   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของเป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 - 2565)  
  การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 – 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นการติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามกรอบประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 – 2565) โดยสรุปเป็นภาพรวม
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือทราบ และเป็นข้อมูลในการบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ที ่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มา  ณ  โอกาสนี้ 
 

 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
            กันยายน 2564 
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สำรบญั 

        หน้า 

คำนำ (1) 

สารบัญ (2) 

ส่วนที่ 1  บทนำ 1 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 28 

ส่วนที่ 3  การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 35 

ส่วนที่ 4  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 37 

คณะผู้จัดทำ                                                                      178 
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สว่นที ่๑ 
 

บทน ำ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรามีที ่ตั ้งอยู ่ที ่  หมู ่ที ่  1  ถนนเลี ่ยงเมือง  ตำบล                   
บางตีนเป็ด  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000  เบอร์โทรศัพท์  0 3808 8231                                   
โทรสาร  0 3808 8230  เว็บไซต์  http://www.cpeo.go.th 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
“องค์กรหลักในการบูรณาการการจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่  

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

วัฒนธรรมขององค์กร 
 รู้รักสามัคคี  มีน้ำใจ  จิตอาสา  จิตบริการ  ทำงานเป็นทีม 
   

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา  2564 

1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนสถานศึกษา  นักเรียน/นักศึกษา  ห้องเรียน  ครูผู้สอน จำแนกตามสังกัด  
 

สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา
(แห่ง) 

จำนวน นร./
นศ. 
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวน
ครูผู้สอน 

(คน) 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 370 125,838 5,026 6,836 
    1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

314 83,512 3,887 4,746 

       - สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 138 29,307 1,540 1,640 
       - สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 2 145 27,853 1,505 1,598 
       - สพม. ฉะเชิงเทรา 29 25,607 775 1,370 
        - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 297 26 54 
       - โรงเรียนฉะเชิงเทราปญัญานุกูล 1 448 41 84 
   2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 28 17,879 603 943 
   3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(สอศ.) 

13 12,326 497 544 

      -  รัฐบาล 7 9,251 413 404 
      -  เอกชน 6 3,075 84 140 
   4) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ        
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

11 5,734 
 

197 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย             
และนวัตกรรม (อว.) 

3 6,387 39 406 

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 1 5,479 
 

310 
   -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 1 244 12 44 
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สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา
(แห่ง) 

จำนวน นร./
นศ. 
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวน
ครูผู้สอน 

(คน) 
   -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 664 27 52 
3. ส่วนราชการอื่น 269 16,109 291 437 
   1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
       - สามัญศึกษา 13 7,291 245 361 
       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 251 8,006 

  

   2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด.) 2 564 28 33 
   3) สำนักงานพระพุทธศาสนา 3 248 18 43 

รวมท้ังสิ้น 638 141,947 5,317 7,273 
 จากตารางที่  1  จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดการศึกษาในทุกระดับ  ได้แก่  ระดับการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  และมีหน่วยงานทางการศึกษาจากหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ  มีสถานศึกษารวมทุกสังกัด  จำนวน 638  แห่ง  นักเรียน 
/นักศึกษา  จำนวน  141,947  คน  ห้องเรียน  จำนวน  5,317  ห้อง  และครูผู ้สอน  จำนวน  
7,273  คน 
 

ตารางท่ี  2  แสดงจำนวนนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเภทสามัญศึกษา                           
      จำแนกตามระดับการศึกษา   
  

สังกัด 
จำนวน 

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จำนวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถม  

ศึกษา 
ประถม  
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

รวม 

สพป.ฉช.เขต 1 138 5,798 20,687 2,822 - 29,307 
สพป.ฉช.เขต 2 145 5,606 18,746 3,501 - 27,853 
สพม.ฉะเชิงเทรา 29 250 850 13,745 10,762 25,607 
สช. 28 4,082 8,916 3,416 1,465 17,879 
กศน. 11 - 341 2,223 3,162 5,726 
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลยั           
ราชภัฏราชนครินทร ์

1 294 370 - - 664 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 297 - - - 297 
ร.ร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1 23 199 130 96 448 
อปท.  (สามัญศึกษา) 13 1,760 3,409 1,608 514 7,291 
อปท. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2-5 ขวบ)  

251 8,006 - - - 8,006 
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สังกัด 
จำนวน 

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จำนวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถม  

ศึกษา 
ประถม  
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

รวม 

ตชด. 2 92 472 - - 564 
สำนักงานพุทธศาสนา 3 - - 142 106 248 

รวมท้ังสิ้น 623 26,208 53,990 27,587 16,105 123,890 

 
ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  ประเภทอาชีวศึกษา จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา   
 

ประเภทสถานศกึษา 
จำนวนสถาน 
ศึกษา(แห่ง) 

จำนวนนักศึกษา  (คน) 
ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม ปวช. ปวส. 1 ปวส. 2 รวม ปวส. ป.ตรี           

ปี 1 
ป.ตรี 
ปี 2 

รวม   
ป.ตรี 

รวมท้ังสิ้น 

อาชีวศึกษารัฐบาล                7 2,352 1,954 2,111 6,417 1,335 1,416 2,751 41 42 83 9,251 

อาชีวศึกษาเอกชน                   6 544 560 499 1,603 589 883 1,472    3,075 

กศน. 11 - - - 18 - - -     

รวมทั้งสิ้น 24 2,896 2,514 2,610 8,020 1,924 2,299 4,223 41 42 83 12,326 

 
ตารางท่ี 4  แสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  ประเภทอุดมศึกษา จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา   
  

 จำนวนนักศึกษา (คน) 
สถานศึกษา ปริญญาตรี ป. บัณฑิต ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

เอก 
รวม 

ทั้งสิ้น  ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  -              
ราชนครินทร ์

1,136 1,202 1,039 1,149 526 344 79 4 5,479 

มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์
มหาราชวิทยาลัย 

66 51 66 52 9    244 

รวมท้ังสิ้น 1,202 1,253 1,105 1,201 535 344 79 4 5,723 

 
2. ข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา 
ตารางท่ี 5  แสดงจำนวนร้อยละของผู้เรียนในระบบสถานศึกษาต่อประชากร  จำแนกตามรายอายุ                              
              (ท่ีมา : ข้อมูลประชากรเดือนธันวาคม  พ.ศ.2563  จากระบบสถิติทางการทะเบียน) 
 

ชั้น/ระดับการศึกษา อายุ (ปี) ผู้เรียน คน) ประชากร (คน) ร้อยละ 
เตรียมอนุบาล (สช.) 2 208 7,654 2.72 
อนุบาล 1 3 2,152 7,952 27.06 
อนุบาล 2 4 7,546 8,008 94.23 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๕  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ชั้น/ระดับการศึกษา อายุ (ปี) ผู้เรียน คน) ประชากร (คน) ร้อยละ 
อนุบาล 3 5 7,999 8,174 97.86 

รวมก่อนประถมศึกษา  17,905 31,788 56.33 
ประถมศึกษาปีที่  1 6 8,758 8,675 100.96 
ประถมศึกษาปีที่  2 7 8,569 8,513 100.66 
ประถมศึกษาปีที่  3 8 9,473 9,328 101.55 
ประถมศึกษาปีที่  4 9 9,315 8,926 104.36 
ประถมศึกษาปีที่  5 10 8,566 8,215 104.27 
ประถมศึกษาปีที่  6 11 8,968 8,742 102.59 

รวมประถมศึกษา   53,649 52,399 102.39 
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 12 8,786 8,701 100.98 
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 13 8,463 8,922 94.86 
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 14 8,115 8,547 94.95 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น   25,364 26,170 96.92 
มัธยมศึกษาปีที ่ 4/ ปวช.1 15 7,423 8,985 82.62 
มัธยมศึกษาปีที ่ 5/ ปวช.2 16 6,969 9,196 75.78 
มัธยมศึกษาปีที ่ 6/ ปวช.3 17 6,566 8,678 75.66 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเทียบเท่า   20,958 26,859 78.03 

ปริญญาตรีปีที ่ 1 /ปวส.1 18 3,167 8,575 36.93 
ปริญญาตรีปีที ่ 2 /ปวส.2 19 3,594 8,518 42.19 
ปริญญาตรีปีที ่3 20 1,105 8,977 12.31 
ปริญญาตรีปีที ่4 21 1,201 8,811 13.63 
ปริญญาตรีปีที ่5 22 535 9,693 5.52 
รวมปริญญาตรีและเทียบเท่า   9,602 44,574 21.54 

หมายเหตุ  ไม่รวม กศน.,ศูนย์การศึกษาพิเศษและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จากตารางที่  5  แสดงจำนวนร้อยละของผู้เรียนในระบบสถานศึกษาต่อประชากร  จำแนกตาม

รายอาย ุพบว่า ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา เปรียบเทียบกับจำนวนประชากร อายุ  2–5 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 56.33 ของผู้เรียนในระบบสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา  อายุ 6 -  11 ปี  มีจำนวนผู้เรียน
มากกว่าจำนวนประชากร  1,250  คน  คิดเป็นร้อยละ  102.39  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็น
ร้อยละ  96.92  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  78.03  ระดับปริญญาตรี 
และเทียบเท่า  มีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่าจำนวนประชากร คิดเป็นร้อยละ 21.54 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด 
 

ด้าน ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด สพฐ. สช. อปท. อว. ตชด. 
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 74.14 73.85 70.73 74.13 74.46 71.99 80.60 59.93 

S.D. 13.60 13.99 13.82 13.29 14.31 14.54 12.71 13.90 
การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 71.86 69.89 69.49 72.23 70.93 69.59 73.81 65.77 

S.D. 9.45 9.60 9.61 9.28 9.73 9.97 8.64 10.07 
รวม 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.02 71.89 70.12 73.20 72.72 70.82 77.28 62.87 

S.D. 21.18 21.76 21.52 20.72 22.18 22.48 19.80 21.76 
หมายเหตุ   1. ระดับคณุภาพในแตล่ะช่วงคะแนน 
  -  ระดับคุณภาพดมีาก   ช่วงคะแนน   75.00 – 100.00   
  -  ระดับคุณภาพดี   ช่วงคะแนน  50.00 – 74.99 
  -  ระดับคุณภาพพอใช้   ช่วงคะแนน  25.00 – 54.99 
  -  ระดับคุณภาพดี   ช่วงคะแนน  0.00 – 24.99 
 2. ศธภ.8  หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง 
 3. ตัวเลขสีแดง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยตำ่กว่าระดับประเทศ 
 

 จากตารางที่ 6  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 
RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในภาพรวม พบว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน
ร้อยละ 70.12  ต่ำกว่าระดับประเทศ (73.02)  และต่ำกว่าภาค 8 (71.89)   
 
ตารางท่ี 7  แสดงจำนวนโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
 (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 รวม 2 ด้าน 
 (การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เร่ือง  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ 
สพป. 
ฉช.1 

สพป. 
ฉช.2 

สพม. 
ฉช. 

สช. อปท. อว. ตชด. รวม 

ดีมาก 
จำนวนโรงเรยีน 70 50 - 10 2 1 1 134 
ร้อยละ 50.72 34.48 - 47.62 22.22 100.00 50.00 42.27 

ดี 
จำนวนโรงเรยีน 61 86 - 11 7 - 1 166 
ร้อยละ 44.20 59.31 - 52.38 77.78 - 50.00 52.37 

พอใช้ 
จำนวนโรงเรยีน 7 8 1 - - - - 16 
ร้อยละ 5.07 5.52 100.00 - - - - 5.05 

ปรับปรุง 
จำนวนโรงเรยีน - 1 - - - - - 1 
ร้อยละ - 0.69 - - - - - 0.32 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๗  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ระดับคุณภาพ 
สพป. 
ฉช.1 

สพป. 
ฉช.2 

สพม. 
ฉช. 

สช. อปท. อว. ตชด. รวม 

รวมจำนวนโรงเรียน 138 145 1 21 9 1 2 317 
หมายเหตุ   ระดับคุณภาพเมื่อเทียบคะแนนเป็นค่าร้อยละ 
     -  ระดับคุณภาพดีมาก   ร้อยละ  75.00 – 100.00   
  -  ระดับคุณภาพดี   ร้อยละ  50.00 – 74.99 
  -  ระดับคุณภาพพอใช้   ร้อยละ  25.00 – 54.99 
  -  ระดับคุณภาพดี   ร้อยละ  0.00 – 24.99 
 

จากตารางที่ 7  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 รวม 2 ด้าน ในภาพรวม พบว่า  โรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
คุณภาพดี จำนวน 166 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 52.37  และมีโรงเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง  
จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นรอ้ยละ 0.69   

 

ตารางท่ี 8   แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามสังกัด 
 

ด้าน ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด สพฐ. สช. อปท. อว. ตชด. 
คณิตศาสตร ์ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 40.47 40.10 39.06 40.08 35.79 34.88 44.58 27.22 

S.D. 19.13 18.97 18.71 19.24 16.59 15.21 20.73 8.10 
ภาษาไทย คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 47.46 47.56 45.91 46.38 45.71 41.00 52.84 32.88 

S.D. 17.58 17.24 17.13 17.23 16.76 15.83 15.96 12.70 
รวม 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.97 43.83 42.48 43.23 40.75 37.94 48.71 30.05 

S.D. 33.23 32.68 32.43 33.15 29.77 27.06 32.65 17.16 
หมายเหตุ   1. ระดับคณุภาพเมื่อเทียบคะแนนเป็นค่าร้อยละ 
     -  ระดับคุณภาพดมีาก   ร้อยละ  67.5 – 100.00   
  -  ระดับคุณภาพดี   ร้อยละ  48.00 – 67.49 
  -  ระดับคุณภาพพอใช้   ร้อยละ  28.50 – 47.99 
  -  ระดับคุณภาพดี   ร้อยละ  0.00 – 28.49 
 2. ศธภ.8  หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง 
 3. ตัวเลขสีแดง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยตำ่กว่าระดับประเทศ 
 จากตารางที่ 8  แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา                
ปีที่ 3  ในภาพรวม พบว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านร้อยละ 42.48  ต่ำกว่า
ระดับประเทศ (43.97)  และต่ำกว่าภาค 8 (43.83)   
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ตารางท่ี 9   แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เข้ารับการประเมิน 
 คุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 872  10.39  1,554  18.52  3,602  42.94  2,360  28.13 
ภาษาไทย 949  11.31  2,749  32.77  3,016  35.95  1,674  19.95 
รวม 2 ด้าน 746  8.89  2,064  24.60  3,751  44.71  1,827  21.78 
หมายเหตุ   จำนวนนักเรียนท่ีเข้าสอบในแตล่ะด้านมีจำนวนไม่เท่ากับจำนวนนักเรียนท่ีเข้าสอบทั้งหมดและ 
                   ไม่เท่ากันท้ัง 2 ด้าน  เนื่องจากผู้เข้าสอบบางคน เขา้สอบเพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 

 จากตารางที่ 9  แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3  ในภาพรวม พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยอยู่ 
ในระดับพอใช้  และส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับพอใช้  
  
ตารางท่ี 10  แสดงจำนวนและร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลการประเมินคุณภาพ 
  ผู้เรียน (National  Test : NT)  ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
  รวม 2 ด้าน (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) 
 

ระดับคุณภาพ 
สพป. 
ฉช.1 

สพป. 
ฉช.2 

สพม. 
ฉช. 

สช. อปท. อว.     ตชด. รวม 

ดีมาก 
จำนวนโรงเรยีน 7 3 - - - - - 10 
ร้อยละ 5.07 2.07 - - - - - 3.16 

ดี 
จำนวนโรงเรยีน 39 30 - 2 2 1 - 74 
ร้อยละ 28.26 20.69 - 10.00 22.22 100.00 - 23.42 

พอใช้ 
จำนวนโรงเรยีน 88 107 1 18 7 - 1 222 
ร้อยละ 63.77 73.79 100.00 90.00 77.78 - 50.00 70.25 

ปรับปรุง 
จำนวนโรงเรยีน 4 5 - - - - 1 10 
ร้อยละ 2.90 3.45 - - - - 50.00 3.16 

รวมจำนวนโรงเรียน 138 145 1 20 9 1 2 316 
หมายเหตุ   ระดับคุณภาพในแต่ละช่วงคะแนน 
     -  ระดับคุณภาพดีมาก   ช่วงคะแนน   67.50 - 100.00   
  -  ระดับคุณภาพดี   ช่วงคะแนน  48.00 – 67.49 
  -  ระดับคุณภาพพอใช้   ช่วงคะแนน  28.50 – 47.99 
  -  ระดับคุณภาพดี   ช่วงคะแนน  0.00 – 28.49 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

 จากตารางที่ 10  แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  ปีการศึกษา 
2563  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำแนกตามระดับคุณภาพ ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนที่เข้ารับ
การประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  จำนวน 222 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 70.25  และ 
มีโรงเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.16  
 
ตารางท่ี 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 

วิชา ประเทศ 
 

(1) 

ภาค
ตะวันออก 

(2) 

ศธภ.8 
 

(3) 

จังหวัด 
 

(4) 

ระดับสังกดั (ภายในจังหวดั)  
สพป. 
ฉช.1 

สพป. 
ฉช.2 

สพม.ฉช. สช. อว. อปท. 
ฉช. 

ตชด. ผลต่าง 
(4) - (1) 

ภาษาไทย 56.20 58.54 59.23 56.80 57.22 54.99 50.36 60.56 65.79 56.27 38.75 0.6 
ภาษาอังกฤษ 43.55 48.03 49.95 44.80 44.20 39.99 34.83 56.15 62.56 40.10 28.37 1.25 
คณิตศาสตร ์ 29.99 31.00 31.63 30.70 31.96 28.34 26.79 32.36 40.73 27.55 24.07 0.71 
วิทยาศาสตร ์ 38.78 40.18 40.95 39.97 40.62 38.34 34.81 42.47 45.70 36.69 30.84 1.19 

เฉลี่ย 42.13 44.44 45.44 43.07 43.5 40.42 36.70 47.89 53.70 40.15 30.51 0.94 
 

หมายเหตุ   ภาคตะวันออก หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี   
     จังหวัดตราด  จังหวัดปราจีนบรุี  และจังหวัดสระแก้ว 
 ศธภ.8  หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง 
 สพม.6 มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 อว. มี 1 โรงเรยีน คือ โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
 ตัวเลขสีแดง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดบัประเทศ 
  

 จากตารางที่ 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2563  วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม พบว่า  ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  แตต่่ำกว่าภาคตะวันออกและ ศธภ.8 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมระดับสังกัดภายในจังหวัด  พบว่า  สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (สพป.ฉช.1)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.ฉช.)  และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)     
มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ  ส่วนสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  ได้แก่ สถานศึกษา
สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาต่ำสุดเมื่อเทียบกับ
สังกัดอ่ืน  
 เมื่อพิจารณาตามรายวิชา มีรายละเอียด  ดังนี้   



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๑๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

 วิชาภาษาไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.80  สูงกว่าระดับประเทศ 
(56.20)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (58.54)  และภาค 8 (59.23)  เมื่อพิจารณาระดับสังกัดภายใน
จังหวัด พบว่า  สถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 1 (สพป.ฉช.1)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.ฉช.)  สังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (อปท.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.)  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาคตะวันออก และ ศธภ.8  ส่วนสังกัดอื่นมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ 
 ว ิชาภาษาอังกฤษ  จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา มีคะแนนเฉลี ่ยร ้อยละ 44.80  ส ูงกว่า
ระดับประเทศ (43.55)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (48.03)  และศึกษาธิการภาค 8 (49.95)  เมื่อ
พิจารณาระดับสังกัดภายในจังหวัด พบว่า  สถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (สพป.ฉช.1)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.)  และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  และ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ าระดับภาค
ตะวันออก และ ศธภ.8  ส่วนสังกัดอ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  
 วิชาคณิตศาสตร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.70  สูงกว่าระดับประเทศ 
(29.99)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (31.00)  และศึกษาธิการภาค 8 (31.63)  เมื่อพิจารณาระดับสังกัด
ภายในจังหวัด พบว่า  สถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 (สพป.ฉช.1)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  และ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม (อว.)  มีคะแนนเฉลี ่ยส ูงกว่า
ระดับประเทศ  ภาคตะวันออก และ ศธภ.8 ส่วนสังกัดอ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  
 วิชาวิทยาศาสตร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.97  สูงกว่าระดับประเทศ 
(38.78)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (40.18)  และศึกษาธิการภาค 8 (40.95)  เมื่อพิจารณาระดับสังกัด
ภายในจังหวัด พบว่า  สถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 (สพป.ฉช.1)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  และ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม (อว.)  มีคะแนนเฉลี ่ยส ูงกว่า
ระดับประเทศ  ภาคตะวันออก และ ศธภ.8  ส่วนสังกัดอ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
 
 
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๑๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ตารางท่ี 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา ประเทศ 
 

(1) 

ภาค
ตะวันออก 

(2) 

ศธภ.8 
 

(3) 

จังหวัด 
 

(4) 

ระดับสังกดั (ภายในจังหวดั)  
สพป. 
ฉช.1 

สพป. 
ฉช.2 

สพม.ฉช. สช. อปท. 
 

พศ. ผลต่าง 
(4) - (1) 

ภาษาไทย 54.29 56.41 57.18 56.88 51.85 50.44 60.85 55.30 54.58 41.43 2.59 
ภาษาอังกฤษ 34.38 37.17 38.73 37.24 30.89 28.19 41.43 38.08 32.78 27.03 2.86 
คณิตศาสตร ์ 25.46 26.59 27.59 26.49 19.61 20.98 29.99 25.61 18.00 22.78 1.03 
วิทยาศาสตร ์ 29.89 30.61 31.18 30.67 28.54 27.64 32.65 29.20 26.80 27.81 0.78 

เฉลี่ย 36.01 37.70 38.67 37.82 32.72 31.81 41.23 37.05 33.04 29.76 1.81 
หมายเหตุ   ภาคตะวันออก หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี                                  
      จังหวัดตราด  จังหวัดปราจีนบรุี  และจังหวัดสระแก้ว 
 ศธภ.8  หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง 
 ตัวเลขสีแดง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดบัประเทศ 
 

 จากตารางที ่ 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)                
ปีการศึกษา 2563  วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม พบว่า  ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  สูงกว่าภาคตะวันออก (ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์)  แต่ต่ำกว่า ศธภ.8 ทุกวิชา 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมระดับสังกัดภายในจังหวัด  พบว่า  มีเพียงสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.ฉช.) ที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่า
ระดับประเทศ  สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  มีคะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (อปท.)  มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ   ส่วนสังกัดอื่นมีคะแนนเฉลี่ย              
ต่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
 เมื่อพิจารณาตามรายวิชา มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 วิชาภาษาไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.88  สูงกว่าระดับประเทศ 
(54.29)  สูงกว่าภาคตะวันออก (56.41)  และต่ำกว่าภาค 8 (57.18)  เมื่อพิจารณาระดับสังกัด
ภายในจังหวัด พบว่า  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.ฉช.)  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ภาคตะวันออกและ ศธภ.8 
 ว ิชาภาษาอังกฤษ  จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา มีคะแนนเฉลี ่ยร ้อยละ 37.24  ส ูงกว่า
ระดับประเทศ (34.38)  สูงกว่าภาคตะวันออก (37.17)  และต่ำกว่า ศธภ.8 (38.73)  เมื่อพิจารณา
ระดับสังกัดภายในจังหวัด พบว่า  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
(สพม.ฉช.)  และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  ส่วนสังกัดอ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๑๒  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

 วิชาคณิตศาสตร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.49  สูงกว่าระดับประเทศ 
(25.46)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (26.59)  และต่ำกว่า ศธภ.8 (27.59)  เมื่อพิจารณาระดับสังกัด
ภายในจังหวัด พบว่า  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.ฉช.) 
และสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  มีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ   
 วิชาวิทยาศาสตร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.67  สูงกว่าระดับประเทศ 
(29.89)  สูงกว่าภาคตะวันออก (30.61)  และต่ำกว่าภาค 8 (31.18)  เมื่อพิจารณาระดับสังกัด
ภายในจังหวัด พบว่า  มีเพียงสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพ
ม.ฉช.)  ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ภาคตะวันออก  และ ศธภ.8 ส่วนสังกัดอื่นมีคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
                                 

ตารางท่ี 13  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
  ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา ประเทศ 
 

(1) 

ภาค
ตะวันออก 

(2) 

ศธภ.8 
 

(3) 

จังหวัด 
 

(4) 

ระดับสังกดั (ภายในจังหวดั) ระดับขนาดโรงเรียน (ภายในจังหวดั) ผลต่าง
(4)-(1) สพม.ฉช. สช. อปท. 

 
พศ. เล็ก กลาง ใหญ ่ ใหญ่

พิเศษ 
ภาษาไทย 44.36 46.02 47.46 45.30 46.34 42.16 34.19 37.30 35.39 37.55 36.28 50.63 0.94 

สังคมศึกษาฯ 35.93 36.56 37.14 35.82 36.11 35.61 31.38 30.21 31.52 32.46 32.56 38.01 -0.11 

ภาษาอังกฤษ 29.94 31.50 33.31 29.45 29.74 30.65 21.14 23.21 22.74 23.23 22.24 33.60 -0.49 

คณิตศาสตร ์ 26.04 27.19 28.71 26.10 26.62 25.59 18.05 18.53 17.93 19.31 18.74 30.62 0.06 

วิทยาศาสตร ์ 32.68 33.73 34.78 32.02 32.48 30.99 26.46 26.64 27.27 27.49 27.44 34.91 -0.66 

เฉลี่ย 33.79 35 36.28 33.74 34.26 33 26.24 27.18 26.97 28.01 27.45 37.55 -0.05 

หมายเหตุ   ภาคตะวันออก หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี   
      จังหวัดตราด  จังหวัดปราจีนบรุี  และจังหวัดสระแก้ว 
 ศธภ.8  หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง 
 ตัวเลขสีแดง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดบัประเทศ 
 
 จากตารางที ่ 13  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)                 
ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ  วิชา
คณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  พบว่า  วิชาภาษาไทย  และวิชา
คณิตศาสตร์  ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่าภาคตะวันออกและ ศธภ.8 เมื่อพิจารณา
ในภาพรวมระดับจังหวัด  พบว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
(สพม.ฉช.) มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาทุกวิชาสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกสังกัดในระดับจังหวัด   และสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (อปท.ฉช.)  และสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ำกว่าระดับประเทศ   
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

 เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมระดับจังหวัด  พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่
พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาทุกวิชาสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกขนาดในระดับจังหวัด  และมีคะแนนเฉลี่ยทุก
รายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ และสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาทุกวิชาต่ำสุดเมื่อเทียบ
กับทุกขนาดในระดับจังหวัด   
 เมื่อพิจารณาตามรายวิชา รายละเอียด  ดังนี้ 
 วิชาภาษาไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.30  สูงกว่าระดับประเทศ 
(44.36)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (46.02)  และต่ำกว่า ศธภ.8 (47.46)  เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด 
พบว่า  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.ฉช.)  มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด 
(46.34)  และสูงกว่าระดับประเทศ  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  มีคะแนนเฉลี่ยรวม
น้อยที่สุด (34.19)   
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.82  
ต่ำกว่าระดับประเทศ (35.93)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (36.56)  และต่ำกว่า  ศธภ.8 (37.14)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
(สพม.ฉช.)  มีคะแนนเฉลี ่ยรวมสูงสุด (36.11)  และสูงกว่าระดับประเทศ  และสังกัดสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)   มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (30.21)   
 ว ิชาภาษาอังกฤษ  จ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา มีคะแนนเฉลี ่ยร ้อยละ 29.45  ต ่ำกว่า
ระดับประเทศ (29.94)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (31.50)  และ ศธภ.8 (33.31)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
สังกัด พบว่า  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุด (30.65)  และสูงกว่าระดับประเทศ  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (อปท.ฉช.)  มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (21.14)   
 วิชาคณิตศาสตร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.10  สูงกว่าระดับประเทศ 
(26.04)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (27.19)  และ ศธภ.8 (28.71)  เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า  
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.ฉช.)  มีคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุด (26.62)  และสูงกว่าระดับประเทศ  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(อปท.ฉช.)  มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (18.05)    
 วิชาวิทยาศาสตร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.02  ต่ำกว่าระดับประเทศ 
(32.68)  ต่ำกว่าภาคตะวันออก (33.73)  และ ศธภ.8 (34.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัด พบว่า  
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.ฉช.)  มีคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุด (32.48)  แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  มีคะแนน
เฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (26.46)    
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ตารางท่ี 14  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพ 3 (ปวช.3)  ปีการศึกษา2563  วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและ 
  สมรรถนะท่ัวไป  จำแนกตามสถานศึกษา 

ระดับ สถานศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
ประเทศ  28,013 38.73 
ภาคตะวันออก และ กทม. 6,344 40.80 
ศธภ.8  1,622 40.64 
จังหวัด  233 40.13 
 1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 34 36.10 

2. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 79 37.85 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 17 35.69 
4. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 10 51.42 
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม 4 49.17 
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 8 42.29 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 81 42.91 

หมายเหตุ   ภาคตะวันออก หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี   
         จังหวัดตราด  จังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดสระแก้ว 
 ศธภ.8  หมายถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง 
 ตัวเลขสีแดง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
  
 จากตารางที ่ 14  แสดงการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.3)  ปีการศึกษา2563  วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป  จำแนกตามสถานศึกษา พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.13  สูงกว่า
ระดับประเทศ (38.73)   ต่ำกว่าภาคตะวันออก และ กทม. (40.80) และ ศธภ.8 (40.64) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายสถานศึกษา  พบว่า  มีสถานศึกษา 4 แห่ง ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา (51.42)  วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม 
(49.17)  วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ (42.29)  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
(42.91)  ทั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (35.69) 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 15  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2563   
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด 
ทักษะการเรียนรู้ 41.92 46.93 42.71 36.90 42.86 38.60 
ความรู้พื้นฐาน 40.88 45.61 42.76 40.36 42.51 40.35 
การประกอบอาชีพ 46.86 54.35 51.04 39.19 45.98 42.90 
ทักษะการดำเนินชีวิต 49.53 56.76 50.63 41.73 48.44 45.05 
การพัฒนาสังคม 47.99 55.20 48.33 43.37 50.23 44.79 

 จากตารางที่ 15  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 
2563   ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6  พบว่า  ในการสอบครั้งที่  1  ทุกสาระการเรียนรู้  มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่าระดับ ศธภ.8  และการสอบในครั้งที่ 2  พบว่า มีเพียงสาระ 
การเรียนรู้ความรู้พ้ืนฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  
 
ตารางท่ี 16  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2563  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

สาระการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด 
การประกอบอาชีพ 38.02 42.12 41.83 38.07 42.21 40.24 
การพัฒนาสังคม 40.44 42.38 41.42 35.74 38.25 36.68 
ความรู้พื้นฐาน 32.30 33.75 33.73 33.30 34.64 33.57 
ทักษะการดำเนินชีวิต 45.92 52.04 51.26 43.30 48.99 45.85 
ทักษะการเรียนรู้ 34.88 37.86 36.91 38.30 41.72 40.63 

 จากตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 
2563   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยทุกสาระการเรียนรู้สูง
กว่าระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่าระดับศึกษาธิการภาค 8 ทั้ง 2 ครั้ง  

 
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๑๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ตารางท่ี 17  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2563   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

สาระการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด ประเทศ ศธภ.8 จังหวัด 
การประกอบอาชีพ 38.95 43.65 41.67 38.12 43.47 41.73 
การพัฒนาสังคม 40.19 44.30 43.27 29.16 30.78 30.11 
ความรู้พื้นฐาน 26.61 28.08 26.92 31.53 33.57 32.89 
ทักษะการดำเนินชีวิต 39.70 45.18 44.49 28.95 32.18 31.47 
ทักษะการเรียนรู้ 35.66 39.92 38.63 29.02 32.39 31.08 

 จากตารางที่ 17  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 
2563   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคะแนนเฉลี่ยทุกสาระการเรียนรู้
สูงกว่าระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่าระดับ ศธภ.8  ทั้ง 2 ครั้ง  
 
ตารางท่ี 18  แสดงสัดส่วนนักเรียน  นักศึกษาต่อห้องเรียน  จำแนกตามสังกัด  
 

สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จำนวน นร./นศ. 
จำนวน

ห้องเรียน 
สัดส่วนนักเรียน  
: 1 ห้องเรยีน 

รวมทั้งสิ้น 638 141,947 5,317 27 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 370 125,838 5,026 25 
    1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

314 83,512 3,887 21 

       - สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 138 29,307 1,540 19 
       - สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 2 145 27,853 1,505 19 
       - สพม. เขต 6 29 25,607 775 33 
        - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1 297 26 

11 

        - โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1 448 41 11 
    2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 28 17,879 603 30 
    3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) 

13 12,326 497 25 

         -  รฐับาล 7 9,251 413 22 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๑๗  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จำนวน นร./นศ. 
จำนวน

ห้องเรียน 
สัดส่วนนักเรียน  
: 1 ห้องเรยีน 

         -  เอกชน 6 3,075 84 37 
    4) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ        
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

11 5,734   

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

3 6,387   

  -  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 1 5,479   
  -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 1 244 12 20 
  -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 1 664 27 

25 

3. ส่วนราชการอื่น 269 16,109 291  
   1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
        - สามัญศึกษา 13 7,291 245 30 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 251 8,006   
   2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด.) 2 564 28 20 
   3) สำนักงานพระพุทธศาสนา 3 248 18 14 

จากตารางที่  18  แสดงสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน  จำแนกตามสังกัด พบว่า สังกัดสำนักงาน 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประเภทสามัญศึกษา) มีสัดส่วนนักเรยีน
ต่อห้องมากที่สุด  จำนวน  30  คน  และสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา  มีสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง
น้อยทีสุ่ด จำนวน  14  คน  
 
ตารางท่ี 19  แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ต่อครูผู้สอน จำแนกตามสังกัด  
 

สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา
(แห่ง) 

จำนวน
นักเรียน  
นักศึกษา 

จำนวน
ครูผู้สอน 

สัดส่วนนักเรียน  
: 1 ครูผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 638 141,947 7,273 20 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 370 125,838 6,836 18 
    1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

314 83,512 4,746 18 

        - สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 138 29,307 1,640 18 
        - สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 2 145 27,853 1,598 17 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๑๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

สังกัด 
จำนวน

สถานศึกษา
(แห่ง) 

จำนวน
นักเรียน  
นักศึกษา 

จำนวน
ครูผู้สอน 

สัดส่วนนักเรียน  
: 1 ครูผู้สอน 

        - สพม.ฉะเชิงเทรา 29 25,607 1,370 19 
         - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1 297 

54 
6 

        - โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1 448 84 5 
    2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 28 17,879 

943 
19 

    3) สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

13 12,326 544 23 

         - รฐับาล 7 9,251 404 23 
         - เอกชน 6 3,075 140 22 
    4) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

11 5,734 197 29 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย  และนวัตกรรม (อว.) 

3 6,387 406 16 

  -  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 1 5,479 310 18 
  -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 1 244 44 6 
  - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครินทร์ 1 664 

52 
13 

3. ส่วนราชการอื่น 269 16,109   
    1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
        - สามัญศึกษา 13 7,291 361 20 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 251 8,006   
    2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด.) 2 564 33 17 
    3) สำนักงานพระพุทธศาสนา 3 248 43 6 

จากตารางที่  19  แสดงสัดส่วนนักเรียน /นักศึกษา  ต่อครูผู้สอน  จำแนกตามสังกัด  พบว่า  
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  มีสัดส่วนนักเรียน/
นักศึกษา ต่อครูผู้สอน มากที่สุด  จำนวน  29  คน  รองลงมาคือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  (สอศ.)  จำนวน 23  คน และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนน้อยที่สุด  จำนวน  16  คน  

 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๑๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ตารางท่ี 20  แสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษา  จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและสังกัด  
 

สังกัด 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 

สถานศึกษา นักเรียน สถานศึกษา นักเรียน สถานศึกษา นักเรียน สถานศึกษา นักเรียน 
สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต  1 58 3,818 75 17,359 3 2,401 2 5,729 
สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต  2 66 5,085 74 17,419 4 2,819 1 2,530 
สพม.ฉะเชิงเทรา 15 2,903 9 7,214 1 2,242 4 13,248 
สช. (เอกชน) 5 444 11 3,175 10 8,773 2 5,487 

รวมท้ังสิ้น 144 12,250 169 45,167 18 16,235 9 26,994 
หมายเหตุ   1. โรงเรียนขนาดเล็ก      สังกัด  สพป., และ สช.  จำนวนนักเรียน  1 – 120 คน  
     สังกัด  สพม. จำนวนนักเรียน 1 – 499 คน 

 2. โรงเรียนขนาดกลาง      สังกัด  สพป., และ สช.  จำนวนนักเรียน  121 – 600  คน  
    สังกัด  สพม. จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน 
 3. โรงเรียนขนาดใหญ่       สังกัด  สพป., และ สช.  จำนวนนักเรียน  601 – 1,500  คน                                         
    สังกัด  สพม. จำนวนนักเรียน 1,500  – 2,499 คน 
 4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัด  สพป., และ สช.  จำนวนนักเรียน  1,501 คนขึ้นไป                                         
    สังกัด  สพม. จำนวนนักเรียน  2,500  คน  ข้ึนไป 

 
ตารางท่ี 21  แสดงอัตราการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  ปีการศึกษา  2564 
 

จำนวนผู้จบ 
ม. 3 

ปีการศึกษา 
2563 

จำนวนผู้ 
ศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา 2564 
(ม.4 และ ปวช.1) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภท สัดส่วน 

สายสามัญ 
(ม.4) 

สายอาชีพ 
(ปวช.1) 

สามัญ : อาชีพ 

6,888 7,423 107.77 4,527 2,896 61 : 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๒๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ตารางท่ี 22  แสดงข้อมูลปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี 2560 –   
        2563 
 

ปี 
กลุ่มอาย ุ(ปี) 

15 - 39 40 - 59 15 - 59 15 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป 
2560 10.55 7.75 9.26 8.38 4.73 
2561 10.55 7.75 9.26 8.38 4.73 
2562 10.82 7.75 9.39 8.53 5.10 
2563 10.72 7.51 9.20 8.32 4.93 

หมายเหตุ   1. ปีการศึกษาเฉลี่ย หมายถึง จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่า 
                      ของประชากรโดยเฉลี่ยที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนัก   
           2. ที่มาของข้อมูล  :  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

 จากตารางที่  22  แสดงจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา                      
จำแนกตามกลุ่มอายุ  ดังนี้ 

กลุ่มอายุ  15 – 39  ปี  เป็นกลุ่มประชากรที่คาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถ
พัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีความรู้ที่สามารถต่อยอดวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น  เพื่อสร้าง
โอกาสให้เพิ ่มพูนความรู ้  และเพิ ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  โดยในปี  2563                          
มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ  11.06 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 +0.34 

กลุ่มอายุ  40 – 59  ปี  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการพัฒนาให้ความรู้ที่ไม่เน้นการเพ่ิมวุฒิการศึกษา                         
แต่เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านอื่น ๆ เช่น  การให้ความรู้ ในการอบรมทักษะอาชีพ  โดย             
ในปี  2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ  8.27  เพ่ิมข้ึนจากปี 2562  +0.76 

กลุ่มอายุ  15 – 59  ปี  เป็นกลุ่มที่อยู่ในกำลังแรงงาน  หรือผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทกำลังแรงงาน                         
ในปี 2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ 9.72  เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 +0.52 

กลุ่มอายุ  15  ปีขึ้นไป  เป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  โดย              
ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  
และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะ
นำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย  ในปี  2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ  
8.62  เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 +0.30 

กลุ่มอายุ  60  ปีขึ้นไป  กลุ่มประชากรที่พ้นวัยแรงงาน  ผู้รู้หนังสือที่อ่านออก เขียนได้  สามารถ
ประกอบอาชีพ  มีประสบการณ์เพ่ือดำรงชีวิตได้และปลูกฝังเยาวชนในการให้ได้รับการศึกษา                   
ในปี 2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ  4.49  ลดลงจากปี 2562  - 0.44 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๒๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

สว่นที ่๒ 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มีอำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจ นโยบายการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่               
ความรับผิดชอบให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
การสร้างความร่วมมือขององค์คณะบุคคล  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานทางการศึกษา  ประกอบกับตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 
เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้อ 11 (2) กำหนดให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ ให้มี
ความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2558 -2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาการศึกษาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
จังหวัด และบริบทของพ้ืนที่ 
  จากการวิเคราะห์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บท     
ที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ทั้ง 4 ข้อ ที่มีความเชื่อมโยงและเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน และการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของจังหวัด ประกอบกับสภาวการณ์ จัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น ทุกประเภทอย่างหลากหลาย อีกท้ังจังหวัดฉะเชิงเทราได้ถูก
กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา            
จึงร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565 ) ดังนี้ 
 
 

 วิสัยทัศน ์ 
  ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมี
ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ  รองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๒๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

 

 เป้าหมาย 
  1. การจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศชาติ 
  2. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพภายใต้รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และ
สถานประกอบการ มุ่งสร้างอาชีวะเป็นเลิศและมีภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อรองรับพื้นที ่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  3.  เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแล  และได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมทั่วถึง  
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมแต่ละช่วงวัย  
มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
  5. พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชน สามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา ทุกที่ และ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนเชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  6.  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับโอกาสในการศึกษา 
ทุกคน 
  7. ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  8. โรงเรียนขนาดเล็ก มีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  9. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกช่วงวัย   
  10. ผู ้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม สามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
  11. จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัด 
  12. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 
 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมีคุณภาพ
ภายใต้หน่วยงานทางการศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษาอื่น สถานประกอบการ ครอบครัว ชุมชน ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราให้สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีทักษะ          
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๓๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้ผู้เรียน             
มีทักษะอาชีพภายใต้รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ โดยเน้น
อาชีวะเป็นเลิศ รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)   
  4. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิตให้กับ
ผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ และกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับ               
ผู้สูงวัย 
  5. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  กลุ่มเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
  3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
        4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   
        5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
 

 เป้าประสงค์  การจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับ                
การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ 
 ตัวช้ีวัด   
  1.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองด ีจิตอาสา 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินัย รักชาติ มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 กลยุทธ์ 
  1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2.  การเสริมสร้างความรู้และทักษะความเป็นพลเมืองดี (Civic Education)  
  3. สร้างเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และคุณลักษณะ              
อันพงึประสงค์ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๓๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

  4. การพัฒนาทักษะชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ิมพ้ืนที่ดี  
ลดพื้นที่เสี่ยง เพ่ือเพ่ิมคนดีในสังคม 
  5. สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนและประชาชนมีความรักและหวงแหนประเพณี  
วัฒนธรรม อันดีงามของไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบต่อไป 
  6. ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีทักษะอาชีพภายใต้รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
และสถานประกอบการ มุ่งสร้างอาชีวะเป็นเลิศและมีภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อรองรับพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ตัวช้ีวัด     
  1.  สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญ 
              2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น 
             3.  ร้อยละของผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของ 
สถานประกอบการ 
                  4.  ร้อยละของครูอาชีวศึกษาท่ีผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพตรงตามมาตรฐานอาชีพ 
เพ่ิมข้ึน 
  5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
เพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์  
(STEM Education) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
  2. ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที ่21 ตรงตามความต้องการกับตลาดงาน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา 
ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนเพื่อประกอบอาชีพการมีงานทำ  โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา 
  4. การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัด                    
การอาชีวศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
  5. ส่งเสริมงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษา 
และพัฒนาผู้เรียน  
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง                 
การเรียนรู้ 
 เป้าประสงค์   
  1.  เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมทั่วถึง  
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมแต่ละช่วงวัย  
มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
  3. พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชน สามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา ทุกที่ และ 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนเชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
 ตัวช้ีวัด     
  1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู ้และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  3. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทบน
พ้ืนฐานของการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. พัฒนาให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา  
และทักษะด้านภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
  3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ ภาษาต่างประเทศเพื ่อการสื ่อสารโดยใช้อาศัย
กระบวนการเทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  4. สร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลายช่องทาง
ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย 
  5. การพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ 
  6. การพัฒนานักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับโอกาสในการศึกษา 

ทุกคน 
  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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  3. โรงเรียนขนาดเล็ก มีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกช่วงวัย   
 ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสในระบบการศึกษาได้รับการอุดหนุนเงินทุนสามารถเข้าถึง 
การศึกษาได ้
  2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 
  3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
  4. มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ 
  1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระดับทุก
ประเภทมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการศึกษา
ทางไกล DLIT ทีข่าดแคลนครู มีครูสอนไม่ครบชั้น และไม่ตรงตามวิชาเอกท่ีจบ 
  3. สร้างระบบดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้พิการได้มี 
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้ร่วมกันด้านการศึกษาและ 
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

 เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 

 ตัวช้ีวัด   
  1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา 
  2.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรมการลดขยะ 
  3.  ร้อยละของสถานศึกษาที ่ได้รับการเป็นแหล่งเรียนรู ้ตามหลักการของศาสตร์
พระราชา 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืนและจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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  2. การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนัก มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนและประชาชนให้มีการอนุรักษ์ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจัดตั้งชมรม สมาคมต่างๆ 
  3. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนและประชาชนให้มี 
การอนุรักษ์ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นเป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการขยะให้ถูกตามหลักสุขาภิบาล รองรับความเป็นเมืองน่าอยู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1.  จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัด 
  2.  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็น 
ไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 
 ตัวช้ีวัด 

1. มีเครือข่ายการศึกษาท่ีมีศักยภาพพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ 
จัดการศึกษาของจังหวัด 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ 
ขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดการในรูปแบบ 
ขององค์กร สำนักงานอัตโนมัติ (Automatic Office) 
  2. จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร แบบหลายช่องทางโดยอาศัย 
ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม 
  3. บริหารจัดการงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  4. นิเทศ ติดตาม กำกับ สนับสนุน  ส่งเสริมประเมินผลและรายงานผลการจัด
การศึกษา  ให้ตอบสนองนโยบายเป้าหมายทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และสอดคล้อง
กับความตอ้งการจำเป็นของจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของ แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
  5. สร้างมาตรการเชิงป้องกันการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางการศึกษาและ 
สถานศึกษาเพ่ือป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นและตามหลักธรรมาภิบาล 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๓๕  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

สว่นที ่๓ 
 
 

กำรน ำยทุธศำสตรส์ูก่ำรปฏบิตัิ 
 

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ 
ตามเป ้าหมาย จำเป ็นต ้องอาศ ัยความร ่วมม ือจากทุกส ่วนราชการ ท ุกหน ่วยงานในส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ ซ่ึงมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทราโดยร่วมกันกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที ่จะขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์                
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ รับรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมาย และเพ่ือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และตามบริบทของ
พ้ืนที่ โดยผ่านกลไกที่สำคัญ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศจ.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และ             
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ควรให้
ความสำคัญกับการใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
  2. เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษาเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
  3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องให้
ความสำคัญ และนำแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการ
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปสู่             
การปฏิบัติ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  2. พัฒนา และสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการการติดตามประเมินผล เพ่ือพิจารณา
จัดทำเครื่องมือการติดตามแผนพัฒนาการศึกษา รวมถึงการสรุป ประเมินผล รายงานผลการติดตาม 
เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุง 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๓๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

  3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามตัวชี้วัด เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา 
และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอ                  
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศจ.) 

5. นำผลการติดตามฯ ไปทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ต่อไป 
  6. สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  

 
 
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๓๗  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

สว่นที ่๔ 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

กำรพัฒนำกำรศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทราและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565 )  เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ซึ่งการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกัน
กำหนดโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่ ข้อ 8 (6) กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในการนี้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2564  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่ 468/2564  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564  เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 - 2565)  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ฉะเช ิงเทรา (พ.ศ.2563 – 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป ็นการติดตามผล              
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม ตาม
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 – 2565) ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๓๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

                                          
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา       
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
ในการนี ้ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 11 แห่ง  ได้แก่ 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา, อาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา, เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการส่งผลต่อ
ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 – 
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 158 โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  
6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการเสริมสร้าง           
ความมั่นคงของประเทศชาติ  มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง  จำนวน 31 โครงการ  ได้แก่ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จำนวน 4 โครงการ 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จำนวน 2 โครงการ 
3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   จำนวน 1 โครงการ 
4) อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา     จำนวน 7 โครงการ 
5) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   

จำนวน 1 โครงการ 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   จำนวน 3 โครงการ 
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 2 โครงการ 
8) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา      จำนวน 5 โครงการ 
9) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน      จำนวน 4 โครงการ 
10)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 2 โครงการ 

 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๓๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
ภายใต้รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ มุ่งสร้างอาชีวะเป็นเลิศ
และมีภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติเพ่ือรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  มีโครงการ/ 
กิจกรรมที่สอดคล้อง  จำนวน 21 โครงการ  ได้แก่ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  จำนวน 1 โครงการ 
2) อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา     จำนวน 13 โครงการ 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       จำนวน 3 โครงการ 
4) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา     จำนวน 1 โครงการ 
5) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน     จำนวน 2 โครงการ 
6) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 1 โครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ เป้าประสงค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษาอย่าง
เหมาะสมทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
เหมาะสมแต่ละช่วงวัย มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21  พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชมุชน 
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา  มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง  จำนวน 33 โครงการ  ได้แก่ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จำนวน 5 โครงการ 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จำนวน 5 โครงการ 
3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   จำนวน 2 โครงการ 
4) โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล     จำนวน 2 โครงการ 
5) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   

จำนวน 1 โครงการ 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       จำนวน 5 โครงการ 
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 3 โครงการ 
8) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา      จำนวน 1 โครงการ 
9) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน      จำนวน 5 โครงการ 
10)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 4 โครงการ 

 
 
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๔๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง 
การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับโอกาส 
ในการศึกษาทุกคน  ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกช่วงวัย  มีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้อง  จำนวน 29 โครงการ  ได้แก่ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จำนวน 1 โครงการ 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จำนวน 6 โครงการ 
3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   จำนวน 5 โครงการ 
4) โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล     จำนวน 3 โครงการ 
5) อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา     จำนวน 5 โครงการ 
6) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   

จำนวน 1 โครงการ 
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       จำนวน 1 โครงการ 
8) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 1 โครงการ 
9) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา      จำนวน 3 โครงการ 
10)  กองบญัชาการตำรวจตระเวนชายแดน      จำนวน 3 โครงการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อ ง  จำนวน 18 
โครงการ  ได้แก่ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จำนวน 1 โครงการ 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   จำนวน 2 โครงการ 
3) โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล     จำนวน 1 โครงการ 
4) อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา     จำนวน 4 โครงการ 
5) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   

จำนวน 1 โครงการ 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       จำนวน 1 โครงการ 
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 1 โครงการ 
8) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา      จำนวน 2 โครงการ 
9) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน      จำนวน 4 โครงการ 
10)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 1 โครงการ 

 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                        ๔๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ  มีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้อง  จำนวน 26 โครงการ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จำนวน 3 โครงการ 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จำนวน 6 โครงการ 
3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   จำนวน 2 โครงการ 
4) โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล     จำนวน 1 โครงการ 
5) อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา     จำนวน 4 โครงการ 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       จำนวน 1 โครงการ 
7) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน      จำนวน 4 โครงการ 
8) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา    จำนวน 5 โครงการ 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๔๒  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม  (จำนวน  31  โครงการ) 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                

ตัวชี้วัดของโครงการ 
ไตรมาส 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจรติ) 
และตระหนักรู้ ในการป้องกัน
และปราบปราม การทุจรติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2524 

1. เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานกิจกรรมบริษัท
สร้างการดี          
2. เพื่อให้สถานศึกษามีทักษะ  
ในการบริหารจัดการกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี                   
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดตี่อการ
จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการด ี

1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
สุจรติที่ผ่านการอบรมให้ความรู้
เรื่องบริษัทสรา้งการดี เมื่อปี 
2563 รุ่นที่ 3 จำนวน 4 
โรงเรียนจาก 4 อำเภอ            
2. โรงเรียนในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 4 
โรงเรียนทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 
สามารถขับเคลื่อน กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี  นำไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนของ
สถานศึกษาได้อย่างมีคณุภาพ 

 20,000 นักเรียนครูและผู้บรหิาร
ทางการศึกษา ในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตระหนัก 
รู้ เข้าใจ คิด อย่างมีเหตุผล
เป็นคนเก่งเรียนรู้  มีจิตสำนึก
ของการมีคุณธรรม  ไม่มุ่งหวัง
แต่ผลประโยชน์ส่วนตน 
สถานศึกษามีกลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริต
ที่เข้มแข็งและรูเ้ท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.ฉช 1 

2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2564 ผา่น
ระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Teams 

 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรยีน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา          
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
ยาเสพตดิ                        
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรยีน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและร่วมกันต้าน

1. นักเรียนช้ัน ม.ต้น ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด จำนวน 40 
โรงเรียนๆละ 8 คน จำนวน 
320 คน         
2. ครูโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 
1 คน จำนวน 40 คน  

4 164,000 1. นักเรียนในโรงเรยีนขยาย 
โอกาสทางการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. นักเรียนในโรงเรยีนขยาย 
โอกาสทางการศึกษา 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและร่วมกันต้าน
ภัยยาเสพตดิ         

- - สพป.ฉช 1 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๔๓  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

 

ภัยยาเสพตดิ รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพการเป็นผู้นำในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรยีน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา มี
ทักษะในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด ไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ภายใต้กรอบแนวคดิ Save 
Zone No New Face “พื้นที่
ปลอดภัยไมม่ีคนหน้าใหม่ 
เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพ
ติด” 
4. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด                              

3. นักเรียนช้ัน ม.ต้น ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ สามารถ
ป้องกันตนเองที่จะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ รวมถึง
สร้างเครือข่ายในชุมชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด      
 

3. นักเรียนในโรงเรยีนขยาย 
โอกาสทางการศึกษา มีทักษะ
ในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด ไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด 
ภายใต้กรอบแนวคดิ Save 
Zone No New Face “พื้นที่
ปลอดภัยไมม่ีคนหน้าใหม่ 
เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพ
ติด” 

3 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
 

1. เพื่อพัฒนาการจดัห้องเรียน  
ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ           

1. โรงเรียนใน สพป. ฉช.1 
จำนวน 138 โรง มีการ
ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนให้
เป็นห้องเรียนคณุภาพ และมี
ห้องเรียนคณุภาพประจำกลุ่ม

2 50,000 โรงเรียนใน สพป.ฉะเชิงเทรา          
เขต 1 มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
ห้องเรียนคณุภาพ ทำให้เป็น
โรงเรียนและห้องเรียนที่เป็น

  สพป.ฉช 1 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและจติดี เอื้อต่อ
การรับรู้ทำใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
สูงขึ้น 

โรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรยีน        
ซึ่งแยกเป็นระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา        
2. โรงเรียนใน สพป.ฉช.1 มี
การปรับปรุงคุณภาพห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน
ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น 

แหล่งความรู้ของนักเรียนทุก
คน นักเรียนมสีุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี เป็นผลให้เกดิ
การเรยีนรู้บรรลุวตัถุประสงค์
ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
เพิ่มขึ้น 
 

4 เสรมิสร้างทักษะชีวิต ป้องกัน
เยาวชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ปีงบประมาณ 2564 
ผ่านระบบออนไลนโ์ดยใช้โป
รกแกรม Microsoft Teams 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย   มีความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพการเป็นผู้นำในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ภายใต้กรอบแนวคิด Save 
Zone No New Face “พื้นที่
ปลอดภัยไมม่ีคนหน้าใหม่ 
เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพ
ติด”                           
2. เพื่อให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  มีทักษะในการ
ดำรงชีวิตมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1. นักเรียนช้ันม.ต้น จำนวน 
40 โรงเรียนๆละ 3 คน รวม 
120 คน                        
2. ครูโรงเรยีนขยายโอกาส       
ทางการศึกษา              
จำนวน 40 โรงเรยีนๆละ          
31 คน รวม 40 คน                    

4 60,000 1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯมีความรู้ ความ
เข้าใจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ
การเป็นผู้นำในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ภายใต้กรอบแนวคดิ Save 
Zone No New Face “พื้นที่
ปลอดภัยไมม่ีคนหน้าใหม่ 
เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพ
ติด”                   
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีทักษะในการ
ดำรงชีวิต มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อม

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.ฉช 1 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เช่น ภัยยาเสพติด ภยัความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยต่างๆ 
3. เพื่อให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในโทษและพิษภัย
ของบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิดและ
ตระหนักถึงการป้องกันสาร
เสพติดใหเ้หมาะสมตามช่วงวัย 
เพื่อป้องกันการเกิดนักดื่มหน้า
ใหม ่

สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ                     
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจในโทษและพิษภัยของ
บุหรี่และเครื่องดืม่แอลกอฮอล์
ทุกชนิดและตระหนักถึงการ
ป้องกันสารเสพติดให้
เหมาะสมตามช่วงวัย 

5 พัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือ 

        ๗๐,๖๘๐ 1. ดำเนินการจัดอบรม ผู้
กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ 
และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ 
เบื้องต้น เพื่อให้บุคลากร
ทางการลูกเสือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาลูกเสือ มี
ความสามารถในการวาง 
แผนการฝึกอบรม การ
บริหารงานในกองลูกเสือ และ
สามารถนำกระบวนการทาง

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๔๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ลูกเสือไปบูรณาการ การเรียน
การสอนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาทุกแห่ง ได้ใช้
กระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาดในการจัดการเรยีน 
การสอนเพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
มีทัศนคติที ่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง และมีคณุธรรม
ความเป็นพลเมืองปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย  
3. สถานศึกษาทุกแห่งจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เป็นกิจกรรมหลักในการ
พัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้าง
ผู้เรยีน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
4. สถานศึกษาทุกแห่งจัด
กิจกรรมการปฏิบตัิจริงตาม
อุดมการณ์ และหลักสูตรของ
ลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะ
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่แสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ความเป็น
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
คุณธรรม จรยิธรรม และการ
บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นพลเมืองดีตาม
อุดมการณ์และความมั่นคง 

6 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงเรยีนในโครงการ
กองทุนการศึกษา 

      ๒๓,๘๘๐ 1. จัดประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ๕ 
โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีและนำไป
บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีความรู้ 
มีคุณธรรม และมีจริยธรรม 
2. โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา และโรงเรยีนใน
เครือข่ายโรงเรียน ในโครงการ
กองทนุการศึกษา พัฒนา
การศึกษาและคุณธรรม

  สพป.ฉช.2 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียน ใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
  - เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานโครงการลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด  ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม
นักเรียนกลุม่เฝ้าระวัง   
  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนานักเรียนแกน
นำฝึกอบรมลูกเสือต้านภยัยา
เสพติดประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 

   116,000 ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. โดยดำเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของ สพฐ. ดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
นักเรียนกลุม่เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
นักเรียนแกนนำผ่านระบบ
online ทำให้ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนัก
ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด
ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดทุกรูปแบบ มีทักษะชีวิตใน
การป้องกันตนเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ประชาธิปไตยด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และด้านต้านภัยยา

  สพม.6 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๔๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เสพติด โดยบรูณาการร่วมกับ 
การประพฤตปิฏิบัตตินตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

8 พัฒนาจิต 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรม ศีล สมาธิ 
ปัญญา ความกตัญญ ู
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้มเีจตคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา นำหลักคำ
สอนไปใช้ในการดำเนินชีวิต
และให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับรู้และเข้าใจในหลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน นักศึกษา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 
จำนวน 114 คน 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษา ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ระดับชั้น ปวส.1 และปวส.2 มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและมี
ความสุขมากข้ึน 
 

2 2,850 
 

1. นักเรียน นักศึกษา ได้
เจริญสตดิ้วยการปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธ ิ
2. นักเรียน นักศึกษา นำหลัก
คำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิต
และให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 
3. นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับรู้
และเข้าใจในหลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

9 ประหยดัและอดออม 
 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
รู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน 
และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ต่อยอดการเรียนรู้ทักษะ
การวางแผนจัดการด้าน
การเงินให้กับนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา แผนก
วิชาการบัญชี ระดับช้ันปวช.2 
และปวช.3 จำนวน 131 คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา แผนก

2 3,275 
 

1. นักเรียน นักศึกษา รู้จัก
วางแผนในการใช้จ่ายเงิน และ
มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ต่อ
ยอดการเรียนรู้ทักษะการ
วางแผนจัดการด้านการเงิน
ให้กับนักเรียน 

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๕๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ตระหนักถึงการออม และใช้
เงินอย่างถูกวิธ ี

วิชาการบัญชี ระดับช้ันปวช.2 
และปวช.3 สามารถวาง
แผนการใช้เงิน การบรหิารเงิน
และใช้เงินให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 

3. นักเรียน นักศึกษา ได้
ตระหนักถึงการออม และใช้
เงินอย่างถูกวิธ ี
 

10 ฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารีวสิามญั 

1. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี
ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมี
ประสบการณ์ใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
2. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี
รู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน มีความ
สามัคคี มรีะเบียบวินัย มีความ
อดทนต่อความยากลำบาก 

เชิงปริมาณ 
  คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี 
จำนวน 25 คน ลูกเสือเนตร
นารี จำนวน 592 คน รวม 
617 คน เข้าร่วมการอบรม
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
เชิงคุณภาพ 
  ลูกเสือเนตรนารีวิสามญั       
มีทักษะในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มี
ความรับผิดชอบ และรู้จัก
ทำงานเป็นหมู่คณะ 

3 65,540 นักเรียน นักศึกษา มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ  มีความ
อดทน เสียสละ  มรีะเบยีบ
วินัย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
อบายมุขท้ังปวง 
 

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

11 สถานศึกษาคณุธรรม
รับผิดชอบ มีวินัย จติอาสา 

1. เพื่อดำเนินการโครงงาน
ตามคณุธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา   
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา

สถานศึกษามีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านการ
พัฒนาสภาพต่างๆ ทางด้าน
จิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม 

1-4 30,000 สถานศึกษามีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านการ
พัฒนาสภาพต่างๆ ทางด้าน
จิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม 

สถานการณ์โควดิ 
ทำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม
บางอย่างได ้

- 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

คุณธรรม เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความเจรญิ
ยิ่งๆขึ้นไป  

12 อบรมวิชาลูกเสือวิสามัญ
เบื้องต้นให้กับพี่เลี้ยงลูกเสือ
วิสามัญ   

1. เพื่อให้พี่เลี้ยงลูกเสือ
วิสามัญปฏิบัตติามขั้นตอนของ
พิธีเปิดกอง ปิดกอง การรับ
รายงานตัว และตรวจค่ายได ้
2. เพื่อให้พ่ีเลี้ยงลูกเสือ
วิสามัญปฏิบัติขั้นตอนการ
พิจารณาตนเองและการ
ประดับแถบสามสีได้อย่างอยู่
ต้องเพื่อให้พี่เลี้ยงลูกเสือ
วิสามัญสามารถคอยช่วยเหลือ
ครูผู้กำกับลูกเสือวิสามญัได ้

พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญไดร้ับ
ความรู้และฝึกปฏิบัติขั้นตอนพิธี
เปิดกอง ปิดกอง การรับ
รายงานตัว การตรวจค่าย การ
พิจารณาตน และพิธีประดบั
แถบสามสีได้อย่างถูกต้อง 

1-4 10,000 พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญไดร้ับ
ความรู้และฝึกปฏิบัติขั้นตอน
พิธีเปิดกอง ปิดกอง การรับ
รายงานตัว การตรวจค่าย การ
พิจารณาตน และพิธีประดบั
แถบสามสีได้อย่างถูกต้อง 

สถานการณ์โควดิ 
ทำให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรม
บางอย่างได ้

- อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

13 จิตอาสาและบริการชุมชนเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล 

1. เพื่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุและการสืบสาน
พระราชปณิธาน ด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้บุคลากร นักเรยีน 
นักศึกษาได้ช่วยกันทำความ
สะอาดพื้นท่ีชุมชน วัดให้น่าอยู ่

เชิงปริมาณ            
บุคลากร นักเรียน วิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทรา จำนวน 
120 คนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ               
เชิงคุณภาพ               
- เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรได้
ศึกษาเรียนรู้แนวทาง
พระราชดำริด้านการอนุรักษ์

3 30,000 - นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
- นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
มีจิตอาสาและการบริการ
ชุมชนที่ดี ช่วยสร้างเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมให้คงอยู่
ต่อไป 

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้บุคลากร  นักเรียน
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเชิง
ผสมผสาน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี
ชุมชน วัดให้น่าอยู่ 

14 จิตอาสาและบริการชุมชนเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล 

1. เพื่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุและการสืบสาน
พระราชปณิธาน ด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้บุคลากร นักเรยีน 
นักศึกษาได้ช่วยกันทำความ
สะอาดพื้นท่ีชุมชน วัดให้น่าอยู ่
3. เพื่อให้บุคลากร  นักเรียน
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเชิง
ผสมผสาน 

เชิงปริมาณ                -
บุคลากร นักเรียน วิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทรา จำนวน 
120 คนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ               
เชิงคุณภาพ               
- เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรได้
ศึกษาเรียนรู้แนวทาง
พระราชดำริด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี
ชุมชน วัดให้น่าอยู่ 

3 30,000 - นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
- นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
มีจิตอาสาและการบริการ
ชุมชนที่ดี ช่วยสร้างเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมให้คงอยู่
ต่อไป 

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

15 อบรมหลักสูตรจิตอาสาของ
สำนักงาน กศน. ให้กับ
บุคลากรในสังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
รูปแบบออนไลน ์
 

1. เพื่อปกป้องเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย์และสถาบัน
สำคัญของชาต ิ
2. เพื่อให้บุคลากรผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีความปองดอง
สมานฉันท์ มีความเข้าใจ
ร่วมกัน เกิดความสมัครสมาน
สามัคคเีป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

1. ร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละ 80 มีความมั่นใจใน
การนำไปใช้ 
3. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 

3 78,000 ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
จำนวนทั้งสิ้น 125 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.2 ของผู้
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ทั้งหมด เป็นไปตามเกณฑ์ของ
โครงการ 

การจำกัดจำนวน
ผู้เข้าอบรม
ออนไลน์ของ
โปรแกรม และ
สัญญาณ
อินเตอร์เนต็ที่
พร้อมสามารถส่ง
สัญญาณ ภาพ

ควรมีแผน
รองรับในการ
จัดการอบรม
ในรูปแบบ
ออนไลน์
ติดตามการ
ขยายผล
ความรู้ที่

กศน.
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

และยดึมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
3. เพื่อให้บุคลากรผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
สามารถช่วยเหลือตัวเองและ
บุคคลใกลต้ัวได้อยา่งปลอดภัย
ก่อนถึงโรงพยาบาล 
4. เพื่อให้บุคลากรผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีจติสาธารณะที่พร้อม
อาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

และเสียงในการ
อบรมที่ชัดเจน 
ไม่ขาดหาย 
เพราะจะทำให้ผู้
ได้รับการอบรม
ได้รับข้อมลูไม่
ครบถ้วน 

ได้รับให้กับ
นักศึกษาและ
ประชาชน 
ของ
สถานศึกษา 
 

16 ส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข (คณะครศุาสตร์) 
 

เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ครูนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนในการปฏิบัตตินตาม
สิทธิหน้าท่ีของตนเอง และ
คุณลักษณะ ๔ ตามพระบรมรา
โชบาย และสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระบรมรา
โชบาย และสิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองและผู้อื่นภายใตส้ังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
เพิ่มขึ้น และสามารถนำ

- เกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาด
ของ 
โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรน่า-2019 
(โควิด19)   
ทำให้ต้องปรับ
กลุ่มเป้าหมาย
จากนักเรียนเป็น

 มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้เรยีนได้ ร้อยละ 100 

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และปรับ
รูปแบบของการ
จัดกิจกรรมบาง
ประการทีม่ีความ
เสี่ยง เช่น 
กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 
 

17 ส่งเสริมความรักความเป็นไทย  
ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานสังคม
ประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 

๑. เพื่อส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาเสรมิสร้าง
การเรยีนรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการสรา้งความรัก
ความเป็นไทย  ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ

- ผู้นำชุมชน  ประชาชน  
นักเรียน  นักศึกษา  โรงเรยีน 
มหาวิทยาลยัและชุมชนในพ้ืนท่ี
เป้าหมายจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
เขตพื้นท่ีที่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตรร์ับผดิชอบ
พื้นที่  จำนวน  ๒๐๐ คน 

๒ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ตระหนักรู้ และมีพฤติกรรม
เชิงบวกต่อพัฒนาตนเองใน
สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองและ
สังคมประชาธิปไตย อันจะ
นำมาซึ่งสังคมแห่งความสุข
และความรักความสามคัคีฯ
และมีข้อมลูด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าและจติสำนึกรักท้องถิ่น 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัส 
โคโรน่า 2019 
(Covid-19) ทำ
ให้บางกิจกรรม
ดำเนินการด้วย
ความล่าช้าจาก
กำหนดการเดิม   

 มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการในการสร้างความ
รักความเป็นไทย  ความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
๓. เพื่อให้ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมใน
การสร้างความรักสามัคคี  
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

18 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

 - เพื่อส่งเสริมให้ความรูด้้าน
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
การส่งเสริมความมีจติอาสา
และพัฒนาคณุภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
น้อยกว่า  ๒๔๐ คน  และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาให้มีความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อืน่
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม

2 200,000 โครงการฯ ประกอบด้วย 2 
กิจกรรม คือ  
1) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

- - มรร. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๕๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

และพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชน 

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่งเสริมความมีจิตอาสา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียน
วัด  บางเกลือ-ประชารัฐบำรุง 
ต.บางเกลือ อ.บางปะกง  จ.
ฉะเชิงเทรา ผลการดำเนินการ 
คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
และมีจำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 2) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ  
2.1) เหด็ฟางจากฟางข้าว
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
2.2) การสรา้งมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ คือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และมี
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับโรงเรยีนและชุมชนเพิม่ขึ้น 
 

19 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตร
นาร ี

1. เพื่อให้ผู้เรียนวิชาลูกเสือ - 
เนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักสูตรที่กำหนด 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ระเบียบวินยั มีความอดทน 
ความสามัคคีและมีความเอื้อ
อาทรในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 

1. ลูกเสือ - เนตรนารี  
โรงเรียน 
ชำป่างามวิทยาคม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ร้อยละ 
80 อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติ
กิจกรรมครบตามกระบวนการ
ของหลักสูตรที่กำหนด มี
คุณธรรม จรยิธรรมและมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะ 
อดทน มีระเบยีบวินัย รู้จักช่วย
ตัวเอง รู้จักอยู่และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นนำความรู้ทีไ่ด้รับมา
ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
2. ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี 
จำนวน 35 คน 

2 449,300 1. ทำให้ลูกเสือ – เนตรนารี 
ได้มโีอกาสอยู่ค่ายพักแรมและ
ปฏิบัติกิจกรรมครบตาม
กระบวนการของหลักสูตรที่
กำหนด 
2. ทำให้ลูกเสือ -  เนตรนารี
ได้ฝึกความอดทน มรีะเบยีบ 
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และ
ทำงาน ร่วมกับผู้อื่น มีโอกาส
อยู่ร่วมกันอันก่อให ้
เกิดความสัมพันธ์สามัคคีใน
หมู่คณะ เกิดความรู้คู่
คุณธรรม มีทักษะทางลูกเสือ
และทักษะการดำรงชีพ 
3. ทำให้ลูกเสือ - เนตรนารี
เป็นพลเมืองดี บำเพ็ญตนให้

-  อบจ.
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วย
ความเตม็ใจ 
4. ทำให้ลูกเสือ - เนตรนารีได้
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
จากประสบการณ์ตรงและ
เรียนรูเ้พิ่มเติม มีโอกาส
แลกเปลีย่นความรู้ ความ
คิดเห็น ทักษะและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

20 กีฬานักเรียนเพื่อรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิ 

1. เพื่อใหน้ักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติดได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 
2. เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้กิดความ
รักและความสามัคคีในหมู่
คณะ รูจ้ักเคารพกฎ กติกา รู้
แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย 
3. เพื่อใหน้ักเรียนเป็นผู้ทีม่ี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ และมีจติใจที่ร่าเริง
แจ่มใส 
 

1. นักเรียนชำป่างามวิทยาคม 
ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬานักเรียนเพื่อรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิด
ความรักและความสามคัคีในหมู่
คณะได้แสดงออกในทาง  ที่
ถูกต้อง รู้จักเคารพกฎ กติกา รู้
แพ้ รู้ชนะและรูจ้ักการให้อภยั 
สุขภาพแข็งแรงจิตใจ  ร่าเริง 

2 250,000 1. ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติด ได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 
2. ทำให้นักเรียนไดเ้กิดความ
รักและความสามัคคีในหมู่
คณะ รูจ้ักเคารพกฎ กติกา รู้
แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้
อภัย 
3. ทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ และมีจติใจที่ร่าเริง
แจ่มใส 

  อบจ.
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

21 เข้าค่ายอบรม   
พัฒนาจิต 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้ 
ได้เรียนรู้คำสอนทาง
พระพุทธศาสนาและแนว
ปฏิบัติของชาวพุทธ 
2. เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะในการดำเนินชีวิตและ
บทบาทหน้าท่ีที่พึงปฏิบัติใน
สังคม  เช่น ความรับผิดชอบมี
วินัย  มีความเสยีสละ  อดทน  
และมีความสามัคคี ในหมู่คณะ 
เป็นต้น และนำไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
3. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักเรียนให้รูจ้ักแยกแยะ ดี  
ปกติ  ช่ัว  และเลือกปฏิบตัิได้
อย่างถูกต้อง 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  90   
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนได้รับความรู้ ได้เรียนรู้
คำสอนทางพระพุทธศาสนา 
และแนวปฏิบตัิของชาวพุทธ 
พัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต
และบทบาทหน้าท่ีที่พึงปฏิบัติ
ในสังคม เช่น ความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีความเสียสละ อดทน 
และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
และนำไปปฏิบตัิใช้ในชีวิต 
ประจำวัน การกระตุ้นจิตสำนึก
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน
ให้รู้จักแยกแยะ ดี ปกติ ช่ัว 
และเลือกปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 

2 55,000 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  97.22 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  96.40  ของ
นักเรียนได้รับความรูไ้ดเ้รียนรู้
คำสอนทางพระพุทธศาสนา
และแนวปฏิบตัิของชาวพุทธ 
2. ร้อยละ  99.75  ของ
นักเรียนพัฒนาทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าท่ี
ที่พึงปฏิบัติในสังคมและนำไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได ้
3. ร้อยละ  95.50 ของ
นักเรียนให้รูจ้ักแยกแยะ  ดี  
ปกติ  ช่ัว  และเลือกปฏิบตัิได้
อย่างถูกต้อง 

  เทศบาล 

22 ประกวดมารยาท 1. เพื่อต้องการปลูกฝังให้
นักเรียนรูจ้ักมารยาทไทย   
รักความเป็นไทย โดยรู้จัก 
การทำความเคารพ  การกราบ  
การไหว้อย่างถูกวิธ ี

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  90   
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
มารยาทไทย รักความเป็นไทย 
โดยรูจ้ักการทำความเคารพ 

2 15,000 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  98.16 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  94.49  ของ
นักเรียนรูจ้ักมารยาทไทย  รัก
ความเป็นไทย โดยรู้จักการทำ

  เทศบาล 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ครูประจำช้ัน      
หมั่นฝึกฝน  กำกับดูแล   
ให้นักเรียนปฏิบตัิจนเกดิความ
เคยชิน โดยฝึกปฏิบตัิจนเป็น
นิสัยและได้รับการประเมิน
จากครูทุกคนขณะอยู่ใน
บริเวณโรงเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของ
ไทยในการกราบการไหว้      
มีมารยาทท่ีดีงามและถูกต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

การกราบการไหว้อยา่งถูกวิธี 
โดยมีครูประจำชั้นหมั่นฝึกฝน
กำกับดูแลให้นักเรียนปฏบิัติจน
เกิดความเคยชิน ฝึกปฏิบตัิจน
เป็นนิสัยและได้รับการประเมิน
ครูทุกคนขณะอยู่ในบริเวณ
โรงเรียนและนักเรียนตระหนัก
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทยในการกราบการไหว้ มี
มารยาทท่ีดีงามและถูกต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีของสังคม 

ความเคารพ การกราบ การ
ไหว้อย่างถูกวิธ ี
2. ร้อยละ 100 ของครู
ประจำช้ัน  หมั่นฝึกฝน  
กำกับ  ดูแล ให้นักเรียน
ปฏิบัติจนเกดิความเคยชินจน
เป็นนิสัยและได้รับการ
ประเมินจากครูทุกคน ขณะ
อยู่ในบริเวณโรงเรยีน 
3. ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนตระหนักถึง
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของ
ไทยในการกราบ  การไหว้ มี
มารยาทท่ีดีงามและถูกต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

23 ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-
เนตรนารี (สำหรับลูกเสือ-
เนตรนารีสำรอง) 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้
มีทักษะ  ผ่านการประเมิน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
(สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี
สำรอง) และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  80   
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ผ่าน
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี (สำหรับลูกเสือ-เนตร
นารีสำรอง) และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน มีความสามารถในการ

2 17,650 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  82.03 
อยู่ในระดับดมีาก ดังนี ้
1. ร้อยละ  81.40 ของ
นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพและสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน 

ปัญหา 
-หลังเสร็จ
กิจกรรม 
นักเรียนยังขาด
ความร่วมมือใน
การช่วยรักษา
ความสะอาด 
อุปสรรค 

1. อยากให้มี
ฐานกิจกรรม
บุกเบิก/ผจญ
ภัย 
2. อยากให้ม ี
กิจกรรม
นันทนา-การ
เพิ่มขึ้น 

เทศบาล 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

2. ร้อยละ  81.60 ของ
นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วย
ความสามัคคี  เสยีสละ  และ
มีความรับผิดชอบ 
3. ร้อยละ  84.20  ของ
นักเรียน มีความกล้า
แสดงออกต่อคุณงามความดี
ของตนที่ได้กระทำด้วย  ความ
ภาคภูมิใจ 
4. ร้อยละ  82.20  ของ
ผู้เรยีนเป็นผูม้ีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย        
5. ร้อยละ 81.80 ของ
นักเรียนมภีาวะความเป็นผู้นำ
และผูต้ามทีด่ ี
6. ร้อยละ  81.00  ของ
นักเรียนมีจติสำนึกของการทำ
ประโยชน์เพื่อสังคม 

-นักเรียนต้องรีบ
กลับบ้านเพราะ
ส่วนใหญ่จะกลับ 
รถรับ-ส่ง ซึ่งต้อง
กลับตรงเวลา 

3. อยากให้มี
คะแนนการ
แข่ง 
ขันและได้รับ
ของรางวัล 

24 ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-
เนตรนารี (สำหรับลูกเสือ-
เนตรนารีสามัญ)  

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้
ผ่านการประเมินกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี (สำหรับ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ)  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  90   
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนมีความรู ้

2 31,550 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  95.50 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  95.56  ของ
นักเรียนมีความรู้  ผา่นการ

ปัญหา 
-หลังเสร็จ
กิจกรรม 
นักเรียนยังขาด
ความร่วมมือใน

ควรนำ
ความรู้  ที่
ได้รับไปฝึก
ปฏิบัติในชีวิต 

เทศบาล 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๖๒  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีทักษะ
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เป็นผู้มีศลีธรรม  จรยิธรรม     
มีระเบยีบวินัย  ปลูกฝังและ 
สร้างจิตสำนึกของการทำ 
ประโยชน์เพื่อสังคมได้สร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์
เพื่อสังคมได ้

ผ่านการประเมินกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
(สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ) และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  นักเรียนมีทักษะผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ และการเสรมิสร้างให้
นักเรียนเป็นผู้มีศลีธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ
การทำประโยชน์เพื่อสังคมได ้

ประเมินกจิกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี (สำหรบัลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ) และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
2. ร้อยละ  95.38  ของ
นักเรียน ได้มีทักษะ  ผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิ
จริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3. ร้อยละ  95.57  ของ
นักเรียนเป็นผู้มีศลีธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ
การทำประโยชน์เพื่อสังคมได ้

การช่วยรักษา
ความสะอาด 
อุปสรรค 
-นักเรียนต้องรีบ
กลับบ้านเพราะ
ส่วนใหญ่จะกลับ 
รถรับ-ส่ง ซึ่งต้อง
กลับตรงเวลา 

ประจำวัน  
และให้เกดิ
ประโยชน์
สูงสุดต่อ
ส่วนรวม 

25 ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-
เนตรนารี (สำหรับลูกเสือ-
เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่) 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้
ผ่านการประเมินกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
(สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่) และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีทักษะ
ผ่านกระบวนการคิดและ

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  90   
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนมีความรูผ้่านการ
ประเมินกจิกรรมลูกเสือ- เนตร
นารี (สำหรบัลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่) และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนนักเรียนมีทักษะ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

2 22,160 
 

ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  95.47 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  94.17  ของ
นักเรียนมีความรู้ ผ่านการ
ประเมินกจิกรรมลูกเสือ-เนตร
นาร ี

-นักเรียนบางคน
ยังขาดความ
ร่วมมือ 
 

-นักเรียนควร
ให้ความ
ร่วมมือให้
มากกว่าน้ี 
 

เทศบาล 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
เป็นผู้มีศลีธรรม  จรยิธรรม  มี
ระเบียบวินยั  ปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกของการทำ
ประโยชน์เพื่อสังคมได ้
 

จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และ 
การเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้
มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝังและสรา้งจิตสำนึก
ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม
ได ้

(สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่) และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
2. ร้อยละ  97.09  ของ
นักเรียน ได้มีทักษะ  ผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิ
จริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
3. ร้อยละ  95.15  ของ
นักเรียนเป็นผู้มีศลีธรรม  
จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย  
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ
การทำประโยชน์เพื่อสังคมได ้

26 การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E) 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับโทษ พิษ ภัย ของยา
เสพติด                    
2. เพื ่อควบคุมการขยายตัว
และลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในโรงเรียนและชุมชน     
3. เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธี
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

นักเรียนช้ัน ป.6 โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนา
ยาว  

1 - 2 8,775 นักเรียนได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
โทษ พิษ ภัย ของยาเสพติด                 
2. นักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลีย่ง  
ปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและ
ความรุนแรง 

- - ตชด. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

27 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารไีด้
ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
ร่วมกับหมู่คณะ ตามวิธีการ
ของลูกเสือ 
2. เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  ใน
ชีวิตประจำวัน 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ลูกเสือ ได้เกดิการเรียนรู้
เกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรมใน
เรื่องความสามัคคี การ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ และอื่นๆ 
4. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีทุก
คนท่ีผ่านการอบรมได้มีคณุ
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
พลเมืองที่ดีและสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้ประเทศชาติ
ต่อไป 

1. มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 45 คน  
2. ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่าน
การอบรมทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1. ลูกเสือ-เนตรนารี รร.ตชด.
บ้านนาอิสาน ช้ันป.4-6 ร้อย
ละ 100 ได้ปฏิบัติกิจกรรม
กลางแจ้งร่วมกับหมูค่ณะตาม
วิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี รร.ตชด.
บ้านนาอิสาน ช้ันป.4-6 ร้อย
ละ 90 รู้จักวิธีการดำเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น ในชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างมีความสุข 
3. ลูกเสือ-เนตรนารี รร.ตชด.
บ้านนาอิสาน ช้ันป.4-6 ร้อย
ละ 80 เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมใน
เรื่องของ ความสามัคคี การ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ  

- - ตชด. 

28 เสรมิสร้างพลเมืองดี  ตามวิถี
ประชาธิปไตยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน  
มีจิตสำนึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เยาวชน  นักเรียน  ได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

  1. นักเรียนเข้าใจถึงการเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมตาม
หลักประชาธิปไตย  ทั้งด้าน

- - ตชด. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองที่ดี  ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
3. เพื่อให้นักเรียนไดเ้ปิดโลก
ทัศน์จากการศึกษาดูงาน
สถานท่ีต่างๆและเรียนรู้
ประสบการณ์นอกห้องเรียน 
 

2. เยาวชน  นักเรียน  สามารถ
นำสิ่งท่ีไดร้ับจากการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
การปกครอง 
2. นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดตี่อ
สังคม  คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
และตระหนักถึงความสำคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้
และประสบการณ์จากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ในการเรียนรู้และใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

29 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และสามารถอยู่
ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริงตามหลักศาสนาของตน
โดยนำหลักธรรมคำสอนของ
ศาสดามาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง 

1. โรงเรียนจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ประกอบด้วย  
พฤติกรรมด้านความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  ความซื่อสตัย์  
ความกตัญญูกตเวที  ความ
เสียสละ  และจติสาธารณะ 
2. นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน  

  1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้  มีคณุธรรม  จริยธรรมทีด่ี
งามและมคีุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่โรงเรียน
กำหนดสามารถอยูร่่วมใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

- - ตชด. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
พัฒนาจิตสำนึกท่ีดีงามใน
หน้าท่ีรับผดิชอบต่อตนเอง  
สังคม  ชุมชน  และการอยู่
ร่วมกันของผู้คนในสังคมอย่าง
มีความสุข 

มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

30 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 
พ.ศ.2564 

1. เพื่อกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทางและแผนใน
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในระดับ
จังหวัด 
2. เพื่อให้ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สามารถบรูณาการ
และขับเคลื่อนการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มี
กลไกในการดำเนินการ ใน
จังหวัด 

1. คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน 
2. คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา เครือข่าย และ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง มีกลไกการ
ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล และเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อนักเรียนและ
นักศึกษา 

4 10,000 1. จำนวนผูเ้ข้าร่วมประชุม
การดำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีและแนวทางการ
ดำเนินงานของ ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 100 

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่ง
เป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและ
เข้มงวด 

ขับเคลื่อน
การ
ดำเนินงาน
ของ
เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์เสมา
รักษ์
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ให้เป็น
รูปธรรมมาก
ขึ้น 

ศธจ.ฉช. 

31 สร้างภมูิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาได้รับการสร้าง

นักเรียน นักศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้รับความรู้เรื่อง

4 82,000 1. ประกวดโปสเตอร์การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ของจังหวัด

- - ศธจ.ฉช. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ภูมิคุ้มกันและมีการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการดำเนินงาน 
ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะการ
ทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพตดิ 
และประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนงานในหน่วยงาน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การสร้างภูมิคุม้กันและมีการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ฉะเชิงเทรา แต่เนื่องจาก
ผลงานท่ีนักเรยีน นักศึกษา
จัดส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึง
ทำให้ไม่มผีู้ได้รับรางวัล 
2. ผลิตสื่อให้ความรูเ้รื่องยา
เสพติด จำนวน ๑ เรื่อง รวม 
720 เล่ม 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและผลิตกำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (จำนวน  21  โครงการ) 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                

ตัวชี้วัดของโครงการ 
ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก : EEC  

   2,190,000 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 
ให้ดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของ สพฐ. ดังนี ้กิจกรรม
นิเทศการบริหารจดัการ
สถานศึกษาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
  - จัดสรรใหส้ถานศึกษา 
29 แห่ง 
- ส่งเสริมการเรียนรูด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ EEC 
(overview)  
  - พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

  สพม.6 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ สพฐ. 

2 ขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

1. เพื่อจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน ท่ีกำหนดและมี
คุณภาพ  
2. เพื่ออบรมครูนิเทศก์การ 
จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กำหนด และมีคุณภาพ 
3. เพื่อเพิ่มเครือข่ายความ 
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพิ่มมากข้ึน  
4. เพื่อส่งเสริมการมรีายได้ 
ระหว่างเรยีนและมีงานทำ
ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา  
 

1. จัดกิจกรรมประชุมผู้เรียน 
ผู้ปกครองสถานประกอบการ 
ครูฝึกครูนิเทศกไม่น้อยกว่า             
3 ครั้ง/ภาคเรียน  
๒.จัดการนิเทศผู้เรยีน  
ทวิภาคีไม่น้อยกว่า3 ครั้ง/ภาค 
เรียน 
3.พัฒนาหลักสูตรอบรมครู
นิเทศก์ ของสอศ. 
(โครงงานการได้รับมอบหมาย
จาก  สอศ.)  
4. จัดการอบรมครูนิเทศก์ตาม
หลักสตูรอบรมครูนเิทศก์ของ
สอศ. จำนวน 50 คน
(โครงการได้รับ มอบหมายจาก
สอศ.) 
5. เพิ่มจำนวนสถาน
ประกอบการที่ ร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคีไม่น้อยกว่า
10 แห่ง  

1 – 4 
 

175,000 
 

1. จัดกิจกรรมประชุม
ผู้เรยีน ผู้ปกครองสถาน
ประกอบการครูฝึก ครู
นิเทศก์ จำนวน 3 ครั้ง  
2. จัดกิจกรรมการนิเทศ
ผู้เรยีนใน สถาน
ประกอบการแต่ไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 
เนื่องจากสถานการณ์  
Covid-19 ต้องดำเนินการ
ผ่าน ระบบออนไลน์แทน 
3. พัฒนาหลักสูตรอบรมครู
นิเทศก์จำนวน1หลักสตูร  
4. ครูนิเทศชองสอศ.ผ่าน
การอบรมหลักสตูรครู
นิเทศก์จำนวน 44 คน  
5. จำนวนสถาน
ประกอบการทีร่่วม 
จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
เพิ่มขึ้นจำนวน 18 แห่ง 

1. สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19) 
ส่งผลต่อจำนวน
ผู้เรยีนในระบบ
ทวิภาคีเนื่องจาก

ผู้ปกครองไม่
มั่นใจในความ 
ปลอดภัยของ
บุตรหลานท่ีจะ
เข้าไปฝึกอาชีพ

ในสถาน
ประกอบการ 

 อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. เพิ่มปริมาณผู้เรียนทวิภาคี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

6. จำนวนผูเ้รียนระบบทวิ
ภาคี ลดน้อยลง เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19  

3 ติดตามผูส้ำเร็จการศึกษา 1. เพื่อจะได้ทราบข้อมลู
นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษา 
2. เพื่อการตดิตามผลการได้
งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อของ
นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
3. เพื่อประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้บริการทีม่ตี่อคุณภาพ
ของผู้สำเรจ็การศึกษา 
4. เพื่อหาวิธีให้การช่วยเหลือ 
และนำมาเป็นข้อมูลประกอบ
พิจารณาในการวางแผน และ
พัฒนาการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

ปัญหาการว่างงาน และได้รับ
ข้อมูลจากสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รบับริการที่มีต่อคณุภาพ
ของผู้สำเรจ็การศึกษา เพื่อ
นำมาใช้ในการพัฒนาการเรยีน
การสอน 
เชิงปริมาณ 
  - ได้รับข้อมูลการได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อร้อยละ 70 ของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษา 
 - ได้รับแบบสอบถามสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีต่อผูส้ำเร็จการศึกษา ร้อยละ 
70 ของแบบสอบถามทีส่่งไป 

3  1. ไดร้ับข้อมลูการได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษา  
2. ไดร้ับแบบสอบถามความ
พึงพอใจจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อผู้สำเรจ็การศึกษา 
3. ได้แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๗๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4 อบรมส่งเสรมิและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่
ความเป็นเลิศ  
 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อให้สถานประกอบการ
เกิดความเข้าใจการจดั
การศึกษาระบบทวิภาค ี
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ตระหนักถึงข้อดีในการ
เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี
4. เพื่อให้ครู-อาจารย์แนะ
แนวนำผลการสมัมนาไป
ขยายผลในสถานศึกษา
ตนเองต่อไป 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. คณะผู้บริหาร ครู นักเรยีน 
กศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สถานประกอบการมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาก
ขึ้น 
2. มีนักเรียนเข้ามาเรยีนใน
ระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
เพิ่มขึ้น 
 

3 15,000 สถานประกอบการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีมากข้ึน ในการ
กำหนดกจิกรรมในการ
ปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการกับระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคีไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

5 งานฟาร์มสุกรเพื่อการศึกษา
และการค้า 

1. เพื่อใช้เป็นสื่อและวัสดุใน
การจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อหารายได้ในกิจกรรม
การดำเนินงานของวิทยาลยัฯ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ และใช้เป็นสื่อ
การเรยีนรายวิชาตา่ง ๆ 
จำนวน  60  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำแผนธุรกิจ การ

1-4 1,773,270 1. วิทยาลัยมีงานฟาร์มสุกร
ตัวอย่างสำหรับผู้เรียนและ
ผู้สนใจทั่วไป 
2. วิทยาลัยมีรายไดจ้ากการ
จัดการฟาร์ม 
 

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จัดการและการตลาดสำหรับ
การเลี้ยงสุกรเพื่อผลิตลูก ผลิต
สุกรขุน และการทำผลิตภัณฑ์
ในระดับดี 
2. วิทยาลัยมีงานฟาร์มเป็น
ตัวอย่างให้กับผู้เรยีน และ
เกษตรกรหรือผูส้นใจในระดับ
ที่สามารถนำไปปฏิบัติตามได ้

6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุก
ภาคส่วน 

1. เพื่อผลิตกำลังคนท่ีมี
คุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
กับสถานประกอบการและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกจิและ
หน่วยงานภาครัฐ 

ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกจิและ
หน่วยงานภาครัฐร่วมจดัการ
เรียนการสอน ทำให้นักเรยีน 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1-4 10,000 ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกจิและ
หน่วยงานภาครัฐร่วมจดัการ
เรียนการสอน ทำให้นักเรยีน 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

สถานการณ์โควดิ 
ทำให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรม
บางอย่างได ้

- 
 
      
      
 
 
 
 

 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

7 ลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ทางการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน 

1. เพื่อทำข้อตกลงความ
ร่วมมือการจัดการศึกษา
ห้องเรียนอาชีพระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์
(ลาดขวาง) กับ สถานศึกษา

เพิ่มจำนวนสถานประกอบการ
ที่ตรงกับสาขาวิชา 
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิต
บุคลากรในระดับช่างกึ่งฝีมือ  

1-4 30,000 นักเรียน นักศึกษาเข้ารับ
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
ผลิตบุคลากรในระดับช่างกึ่ง
ฝีมือ  ช่างเทคนิค  ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

สถานการณ์โควดิ 
ทำให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรม
บางอย่างได ้

- 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ภาครัฐและเอกชน และสถาน
ประกอบการ 
2. เพื่อคัดเลือกสถาน
ประกอบการใหต้รงกับสาขา
งาน 
3. เพื่อเชิญสถาน
ประกอบการร่วมสมัมนาการ
ฝึกประสบการณ์อาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมให้
สามารถแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม 

ช่างเทคนิค  ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

(ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 

8 ศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

1. เพื่อเป็นการสรา้งสัมพันธ์
อันดีระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ  
สถานศึกษากับนักเรยีน  
นักศึกษาและผู้ปกครอง 
2. เพื่อจัดหางานให้กับผู้ที่
กำลังจะสำเร็จการศึกษา 
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
จัดหางานให้กับนักศึกษา 

สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการมีข้อมูลการ
รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มตี่อคุณภาพของ
สำเรจ็การศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาด
ขวาง) ในการติดตามผล
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา 

1-4 -  สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการมีข้อมูลการ
รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของสำเรจ็
การศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์

สถานการณ์โควดิ 
ทำให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรม
บางอย่างได ้

- 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เพื่อติดตามผลผูส้ำเร็จ
อาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ 

(ลาดขวาง) ในการติดตาม
ผลผู้สำเร็จอาชีวศึกษา 

9 ผลิตและพัฒนากำลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก รูปแบบ EEC 
Model Type B 

1. เพื่อพัฒนากำลังคนให้มี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการ
ส่งเสริมการลงทุน 
2. เพื่อลดปัญหาการว่างงาน 
การทำงานต่ำระดับ และการ
ขาดแคลนกำลังคนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3. เพื่อบูรณาการการผลิต
บุคลากรระยะเร่งด่วน
โดยรวมกิจกรรมฝึกอบรม
ระยะสั้น (short course) 
ของสถาบันการศึกษาไว้ที่
เดียวเพื่อให้มีการกำกับดูแล
การผลิตบุคลากรใหม้ีทักษะ
และจำนวนตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อ
บูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการผลิต

พัฒนาบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีใหม ่

4 50,000 ผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีต่้องการการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่
จำเป็นหรือทักษะขั้นสูงขึ้น
สำหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายและ
อุตสาหกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานน้ัน ๆ 

สถานการณ์โควดิ 
ทำให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรม
บางอย่างได ้

- 
 
      
      
 
 
 
 

 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

บุคลากรใหต้รงความสามารถ
เอกชนอย่างแท้จริง เนื่องจาก
เอกชนจะต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 และสญัญาว่าเมื่อจบ
แล้วจะรับเข้าทำงาน 

10 ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลติ
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
(Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management : CVM)  สาขา
อาหารและโภชนาการ 
 

1. เพื่อผลิตและพัฒนาทุน
มนุษย์ระดับช่างเทคนิคและ
นักเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถ
ทำงานได้ในระดับ 
สากล ภายใต้หลักสตูรที่ยึด
โยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
และการจัดการเรยีนการสอน
ที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน สังคมและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ตลอดจน
เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข 
(Happiness College) และ
มีความปลอดภัยสำหรับ
นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 

๑. สถานศึกษามีนวัตกรรมการ
บริหารจดัการสอดคล้องกับ
สภาพบริบท และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม 
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ มีครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทลั 
ทรัพยากร สิ่งสนบัสนุน
การศึกษา ที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจน
มีแนวทางการบำรุงรักษาให ้
มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง และมสีภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู ้
ทางวิชาการและวิชาชีพได ้

4 700,000 1.จัดตั้งศูนย์บริหาร
เครือข่ายการผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 
2.การพัฒนามาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดการบริหารจดั
สถานศึกษา ภายใตศู้นย์
บริหารเครือข่ายการ ผลิต
และพัฒนากำลังคน
อาชีวศกึษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking 
Management : CVM) 
3.การจดัทำแผนพัฒนาศูนย์
บริหารเครือข่ายการผลิต
และพัฒนากำลังคน

1. งบประมาณ
จัดสรรให้ใน
ระยะเวลาจำกัด  
มีเวลาดำเนินการ
สั้น 
2. สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 
2019  ทำให้
การดำเนินงาน
บางอย่างไม่
สามารถ
ดำเนินการได ้
3. การ
ดำเนินการใน
รูปแบบ  

การ
ดำเนินงาน
โครงการ
ใหญ่ๆ ควร
ต้องมีการ
วางแผน และ
ระยะเวลาใน
การ
ดำเนินการ 

 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ ใน
การต่อยอดองค์ความรู้สู่การ
ผลิตเป็นนวัตกรรมที่จะช่วย
สร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ
4. เพื่อพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะและประสบการณ์
วิชาชีพท่ีตรงกับความ
ต้องการของภาค
ประกอบการ  
รวมทั้งไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานอาชีพจาก
หน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับ 
5. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ 
ของนักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชน ให้มีองค์ความรู้
และทักษะใหม่ท่ีจำเป็นต่อ

๒. สถานศึกษามีภาคเีครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรทาง
วิชาชีพ สถานประกอบการ  
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/
อุดมศึกษาท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ และการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ของครู และผูเ้รียน อย่างมี
คุณภาพ 
๓. หลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
สมรรถนะ 
อาชีพในการทำงานสู่ระบบ
คุณวุฒิทางการศึกษา หรือ
มาตรฐานอาชีพตามที่
หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้การ
รับรองมาตรฐานกำหนดไว้ ใน
สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 
๔. ครูมสีมรรถนะทางวิชาชีพท่ี
ทันสมัย สอดคล้องกับ

อาชีวศึกษา ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 - 2566) 
4.การวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงหน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competency) 
ของมาตรฐานอาชีพ ตาม
กรอบคุณวิชาชีพวิชาชีพ 
ระดับ 1 - 5 ของสถาบัน
คุณวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) กับหลักสตูร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 

On-line  มี
ข้อจำกัดกับบาง
ภารกิจ ทำให้งาน
ไม่เกดิ
ประสิทธิผล 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

การเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องรวมถึงมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ตรงกับ
ความต้องการของภาค
ประกอบการ รวมทั้งไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานอาชีพ
จากหน่วยงานที่ไดร้ับการ
ยอมรับ 

เทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  
ตลอดจนมีทักษะการจดั
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับโลกดจิิทัลและ
โลกอนาคต 
๕. ผู้เรียนมสีมรรถนะทาง
วิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความ
เป็นเลิศ ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ เป็นผู้
สร้างสรรค์นวตักรรม เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และไดร้ับ
การรับรองมาตรฐานอาชีพ 
จากหน่วยงานที่ไดร้ับการ
ยอมรับ 
๖. สถานศึกษาเป็นศูนย์พัฒนา
อาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ การประเมิน
สมรรถนะบุคคลตาม 
มาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพ
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มี
ความเป็นเลิศ ให้กับผูเ้รียน 
ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ประกอบ
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

อาชีพ หรือ ประชาชนท่ัวไป 
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่โลก
อาชีพและการมีงานทำ 
๗. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา เหมาะสมกับ
หลักสตูร  
การจัดการเรยีนการสอน สื่อ
เทคโนโลยี ทรัพยากรการ
เรียนรู้ และการประเมินการ
เรียนการสอน โดยมีการ 
กำกับ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

11 ผลิตและพัฒนากำลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
กิจกรรมฝึกอบรมตามแนวทาง 
EEC Type A และ Type B ใน
รูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น 
- Type A (อบรมผู้ประกอบ
กิจการและผูส้ัมผัสอาหาร) 

1. เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนา
กำลังคนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพ
บุคลากรทางอาชีวะของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

กิจกรรมที่ 1 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100 
คน 
กิจกรรมที่ 2 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 400 
คน 

4 600,000  กิจกรรมที่ 1 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
139 คน  
กิจกรรมที่ 2 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
400 คน 
1. นักเรียน นักศึกษามี
ความพร้อมในการประกอบ

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๗๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- Type B (วิชาชีพระยะสั้น 
จำนวน 8 รายวิชา 
 
 

3. เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

อาชีพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. นักเรียน นักศึกษา 
สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

 
 
 
 

12 อบรมหลักสูตรระยะสั้น (ซ่อม
ประกอบไมโครคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ) 
 

1. เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะ
การประกอบติดตั้งอุปกรณ์ 
ช้ินส่วนต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ และตดิตั้ง
ระบบปฏิบตัิการ 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมลู
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

1. เชิงคุณภาพ 
  - ประชาชนท่ัวไปและ/หรือ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
การดูแลรักษา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และประกอบอาชีพ 
2. เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนท่ัวไปและ/หรือ
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
100 คน 

4 500,000 ประชาชนท่ัวไปและ/หรือ
นักเรียน นักศึกษา ช้ันปี
สุดท้าย จำนวน 100 คน ท่ี
เข้าร่วมโครงการ สามารถนำ
ความรู้ ความสามารถ  
ในการศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ไปใช้
ประโยชน์ในการทำงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได ้

การจัดอบรมทำ
ได้ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้เพียง
อย่างเดียว 

 อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

13 จัดทำสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่น
ใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2564 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
นักศึกษาได้ใช้ความรู้และ
ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม  
2. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีองค์
ความรู้ความรู้เกี่ยวความ

เชิงปริมาณ 
-ได้สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
9 ช้ิน 
เชิงคุณภาพ 
-สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ตามสมรรถนะของผู้ทดลองใช้ 

3 42,000 ได้สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
จำนวน 10 ช้ินงาน 
 

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ชำนาญเกี่ยวกับช้ินงานท่ีรับ
มอบหมาย 
3. เพื่อสร้างคน  สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้และประกอบ
อาชีพได้อย่างยั่งยืน     

14 ฝึกอบรมทักษะด้านวิชาการ
และทักษะด้านวิชาชีพให้
นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา          - 
หลักสตูรระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสย์านยนตไ์ฟฟ้า – 
หลักสตูรแบตเตอรีแ่ละระบบ
ประจไุฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า                     
- หลักสูตรงานตรวจวเิคราะห์
ยานยนต์                  
- หลักสูตรการแจ้งเตือน
อัคคีภัยบ้านผู้สูงวันผ่าน Line 
Notify                    
- หลักสูตรการเขยีนโปรแกรม 
PLC ควบคม Linear robot 
ในงานอุตสาหกรรม          
- หลักสูตรเทคโนโลยรีะบบ
ลิฟต์และการซ่อมบำรุง          

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา         
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่
นักศึกษาให้เข้าใจในการ
ดำเนินชีวิตที่ดีงามและมีวินยั
3. เตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตาม
ความต้องการของตลาด 
แรงงาน                  
4. เพื่อฝึกอบรมทักษะด้าน
วิชาการและทักษะด้าน
วิชาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา     
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ในงานช่าง
บริการ                   

1. นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จ 
การศึกษา ได้งานทำตาม 
ความสามารถและ ความสนใจ
ของตนเอง               
2. นักเรียน นักศึกษาสนใจเข้า
ศึกษา ต่อสายอาชีพมากข้ึน  
3. นักศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรามี
ความพร้อม ด้านวิชาชีพก่อน
ออกปฏิบัติงานจริง         
4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
ทักษะทางด้านวิชาอาชีพและ
ทักษะ ทางด้านสังคม       
5. นักเรียน นักศึกษามีความ
เข้าใจในการดำเนินชีวิตและ        
มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีในการ
ทำงาน 

3 - 4 360,000 1. นักเรียน นักศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อบรม 160 คน            
2. นักศึกษาได้รับการฝึก
ทักษะด้านวิชาการและ
ทักษะด้านวิชาชีพ                   
3. นักศึกษามีพื้นฐานนิสยัที่
ดีมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีในการ
ทำงาน 
4. นักเรียน นักศึกษา
สามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมการเขียน 
โปรแกรมมาวางแผนการ
เรียนและนำมาประยุกต ์
 

1. สถานการณ์
โรคระบาด โควิค 
19 ทำให้เกดิ
ปัญหาการเรียน
การสอนและต้อง
จัดการเรียนใน
ระบบออนไลน์
นักเรียน 
นักศึกษาบางคน
ไม่สามารถเข้า
เรียนได้          
2. นักศึกษาไม่
สามารถฝึก
ปฏิบัติได้              
3. สิ่งแวดล้อมไม่
เอื้ออำนวย 
 

  

 อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- หลักสูตรงานติดตั้งระบบรวบ
คุมอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในบ้าน
ด้วยเทคโนโลยี Internet 
things                    
- หลักสูตรงานสรา้งหุ่นยนต์
เดินตามเส้นในโรงงาน
อุตสาหกรรม                
- หลักสูตรงานสรา้งหุ่นยนต์
เดินตามเส้นในโรงงาน
อุตสาหกรรม               
- หลักสูตรอบรมการเขียน
ระบบอัตโนมัตผิ่านหน้าจอ
ทัชสกรีน (Development of 
Automation control 
system with Touch 
screen)                   
- หลักสูตรอบรมใช้และการ
ดูแลรักษาเครื่องวัดละเอียด
ด้านมิต ิ

6. เพื่อฝึกอบรมทักษะด้าน
วิชาการและทักษะด้าน
วิชาชีพให้กับนักศึกษา
ประชาชนท่ีสนใจ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก               
7.นักเรยีน นักศึกษาสามารถ
นำความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม
มาวางแผนการเรียนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
 

15 พัฒนาหลักสตูรใหม่ และ
หลักสตูรระยะสั้นท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรใหม่ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และชุมชน 

จำนวนหลักสตูรดีกรี 2 
หลักสตูร 

1-4 160,000 ได้หลักสตูรระดับปริญญา 
จำนวน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา

การสำรวจความ
ต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ต้องมีจำนวน

1. ควรมี
ความร่วมมือ
ในการจัด
การศึกษา

มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และท้องถิ่น 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา 
ฉบับปรับปรุง 2564 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา 
ฉบับปรุงปรุง 2564 

ปริมาณมาก และ
เป็นสถาน
ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย
เพื่อให้เกิด
หลักสตูรที่ผูม้ี
ความประสงค์จะ
เข้าร่วมอบรม
สามารถเลือก
หลักสตูรที่ตรง
ตามความ
ต้องการได ้

ร่วมกัน
ระหว่าง
สถาน
ประกอบการ 
2. สำรวจ
สมรรถนะ
ตรงตาม
ความ
ต้องการของ
สถาน
ประกอบการ 
3. เป็น
หลักสตูรที่
ตอบสนอง
และรองรับ
ต่อพื้นที่
ตลาด  
แรงงาน 
โครงการ
พัฒนา
ระเบียง
เศรษฐกิจ
พิเศษภาค
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตะวันออก 
EEC 

16 อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

-  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 2, 3 
และ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความรู้ ความ 
สามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงาน และผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ 50 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 2, 3 และ 
4 ของคณะวิทยาศาสตร์  มี
ความรู้ ความ สามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
และผา่นการทดสอบตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

1-2 370,000 -  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 ของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความรู้
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
และผา่นการทดสอบตาม
เกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 50 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4  
ได้รับความรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ (ฟัง,พูด, อ่าน, 
เขียน) มีคะแนนทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 61.06 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน 454 คน  สอบวัด
มาตรฐานทีม่หาวิทยาลัย
กำหนด (ทักษะทั้งการอ่าน 
การฟัง ไวยากรณ์) สอบไม่
ผ่าน ร้อยละ 5.66 สอบ
ผ่านระดับ A1 จำนวน 206 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.37 

- เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ทำ
ให้เลื่อนจัด
โครงการ 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 
4  บางสาขาวิชา  
ฝึกประสบการณ์
จึงไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมได ้
 

- มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สอบผ่านระดับ A2 จำนวน 
203 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.71  สอบผ่านระดบั B1 
จำนวน 22 คน คดิเป็นร้อย
ละ 4.04 สอบผา่นระดับ 
B2 จำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.22 

17 พัฒนาทักษะนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ
เสรมิเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและ
วิชาการให้กับนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างงานและอาชีพให้กับ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตาม
ศาสตร์และทักษะที่จำเป็นเพิม่
มากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

1-2 325,860 โครงการฯ ประกอบด้วย 2 
กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะใน
การคิดและวิเคราะหต์าม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 
ประกอบด้วย 10 กิจกรรม
ย่อย ดังนี ้
1) ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการ
คำนวณและการเตรยีม
สารละลาย 
2) ความรูเ้บื้องต้น และ
ข้อกำหนด ISO 
9001:2015 

- - มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3) ติดอาวุธทางปัญญา 
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4) การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูเ้พื่อสรา้งนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหา 
5) เส้นทางสู่วิชาชีพ
สาธารณสุข 
6) การควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการเคม ี
7) การดับเพลิงขั้นต้น 
8) พัฒนาทักษะ 8R แก่
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า
สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การเกษตร 
9) ติดอาวุธทางปัญญา 
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
10) การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาการอาหาร
และธุรกิจบริการ 
ผลการดำเนินการ คือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตามศาสตรเ์พิ่มขึ้น และ
ได้รับการพัฒนาทักษะใน
การคิดและวิเคราะหต์าม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน (ทักษะใน
การปรับตัวและเปิดรบัใน
การเรยีนรู้สิ่งใหม่) 
ผลการดำเนินการ คือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (ทักษะในการ
ปรับตัวและเปดิรับในการ
เรียนรูส้ิ่งใหม่) 

18 ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ
เบื้องต้นตามความสนใจ 

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับความสนใจ
ในอาชีพของตนเอง 

ร้อยละ  80  ของนักเรียน
มัธยมได้ศึกษาดูงานการ
ประกอบอาชีพในแต่ละสาขา 
 

3 35,000 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  90.50 นักเรียน
มัธยมได้ศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับความสนใจใน
อาชีพของตนเอง 

- - เทศบาล 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

19 ตัดผม สรา้งอาชีพเพื่อน้อง 
 

1.เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับ
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการตัด
ผมในแบบต่าง ๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้
จากการตดัผมมาปฏิบตัิจริง 
3. เพื่อเปิดบริการตัดผมใน
โรงเรียน และช่วยลดปัญหา
การไวผ้มยาว ช่วยให้นักเรยีน
อยู่ในกฎระเบยีบวินัยของ
โรงเรียน 

1.นักเรยีนในโรงเรียน ช้ันป.4-
6 คิดร้อยละ  60  เปอรเ์ซ็นต์ 
ได้รับความรู้ในวิชาการตัดผม 
2. นักเรียนท่ีเรียนรู้การตัดผม
สามารถนำไปปฏิบัตไิด้จริง
และนำไปประกอบอาชีพได้ 
ร้อยละ 50 

1 
 
 

- 1.นักเรยีนมีความรู้และ
ทักษะในการตัดผม และการ
ใช้วัสดุ-อุปกรณ ์
2. นักเรียนมีรายได้ระหวา่ง
เรียน สามารถให้บริการใน
การตัดผมได ้
3. ชุมชน ผู้ปกครองเกิด
ความภูมิใจ และเป็นท่ี
ยอมรับถึงความสำเรจ็ของ
ลูกหลาน 

นักเรียนมี
ความสามารถ
ทักษะในการ
เรียนรูต้่างกัน 
 

 ตชด.  

20 ซ่อมจักรยานเพื่อสร้างอาชีพ 
 

1. ฝึกทักษะการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมจักรยานได ้
2. นักเรียนสามารถซ่อม
จักรยานท่ีเสียภายในโรงเรียน
ได้เอง 
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์การ
ซ่อมจักรยานได ้
4. นักเรียนสามารถนำไป
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวมือเรียนจบการ
ซ่อมจักรยาน 

1. นักเรียนในโรงเรยีน 50 
เปอร์เซ็นต์ สามารถซ่อม
จักรยานได้เอง 
2. ผู้ที่ต้องการมีอาชีพเพิ่มเตมิ 

2 
 
 
 

- 1. นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการซ่อมจักรยาน
และการใช้วัสดุ-อุปกรณ ์
2. นักเรียนมีรายได้ระหวา่ง
เรียน และสามารถให้บริการ
ในการซ่อมจักรยานได ้
3. ผู้ปกครองเกิดความภูมิใจ 
และเป็นที่ยอมรับถึง
ความสำเร็จของลูกหลาน 

  ตชด.  



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๘๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. เพื่อสร้างเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์พลังงาน-
สิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพ
ติด 

21 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ
การจัดทำรปูแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสตูร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพื่อรองรับ EEC 

เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของพืน้ท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

มีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา (หลักสูตร CLC) 
จำนวน 1 หลักสูตร 

1 - 4 - กำหนดโมเดลการขับเคลื่อน
หลักสตูร CLC : หลักสูตร
การควบคุมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมเบื้องต้น (Basic 
Training Control Robot 
Course) สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีการขับเคลื่อน
หลักสตูร CLC ต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ ภาคเรียนท่ี ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบ ดังนี้   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
๑. นำหลักสูตรกลุม่ทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐานมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การ
กำหนดเวลาเรยีน จำนวน

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ทำ
ให้ไม่สามารถนำ
หลักสตูรไปใช้ใน
การจัดการเรยีน
การสอนใน
สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการได ้

จัดทำ
โครงการ
พัฒนา
หลักสตูรการ
ควบคุม
หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม
เบื้องต้น 
(Basic 
Training 
Control 
Robot 
Course) ใน
ปีงบประมา
ณ ๒๕๖๕    

ศธจ.ฉช. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยกิต  ยึดตามหลักสูตร 
ปวช.  
2. จัดการศึกษาตามรูปแบบ 
CPEO-EEC Model : 
Junior Hight School 
Model 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
๑. นำหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง หมวดวิชาทกัษะ
วิชาชีพ รายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ยึดตาม
หลักสตูร ปวส.  
๒. จัดการศึกษาตามรูปแบบ 
CPEO-EEC Model : 
Senior Hight School 
Model  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พัฒนาต่อยอด
หลักสตูร CLC : หลักสูตร
การควบคุมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมเบื้องต้น    
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(Basic Training Control 
Robot Course) เพิ่มเติม
จากหลักสูตรที่มีอยู่เดมิ    

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (จำนวน 33 โครงการ) 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                

ตัวชี้วัดของโครงการ 
ไตรมาส 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 พัฒนายุวฑูตความดีสู่วิถี

พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 
 

1. เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้
เกิดทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มี
จิตสำนึก ฝึกจิตอาสา2. 
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาโลกทัศน์
สอดคล้องกับสมรรถนะการ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
ปลูกฝังความเป็นยุวชนท่ีดีมี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

1. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้า
ร่วมโครงการผา่นเกณฑ์การ
ประเมินพฤติกรรมที่พึง
ประสงคต์ามกรอบกิจกรรม
ดำเนินงานโครงการ               
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
และผูป้กครองให้ความร่วมมือ
และมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม          

4 5,700 การจัดทำเอกสารรายงาน
ตามโครงการพัฒนายุวทูต
ความดีสู่วิถีพลเมืองโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

  สพป.ฉช 1 

2 ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
และพัฒนาทักษะสมอง EF 
สำหรับเด็กปฐมวยั 

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ฝึก
ทักษะ 

1. ครผูู้สอนปฐมวยัใช้กิจกรรม
ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ 
ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF 

2 - 3 120,000 1. เด็กปฐมวัยเกิดทักษะ
สมอง  EF โดยใช้หนังสือ
นิทานเป็นสื่อ 

  สพป.ฉช 1 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

สมอง EF “นิทานกับการ
พัฒนาปัญญาภายใน” 
2. เพื่อพัฒนาครูปฐมวยัให้ม ี
ความเข้าใจ และนำจิตศึกษา 
ไปพัฒนาปัญญาภายในให้กับ 
ผู้เรยีนได ้

สำหรับเด็กปฐมวยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เด็กปฐมวัยทุกคน ต้องรับ
การฟังนิทานท่ีส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมและพัฒนา
ด้าน EF  
เต็มตามศักยภาพ 
3. ครผูู้สอนปฐมวยัมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ ์
4. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
ตามวัยและมีทักษะความฉลาด
ทางอารมณ ์
5. ห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องมี
มุมที่ส่งเสริมการรักการอ่าน 

2. โรงเรียนมีกระบวนการที่
จะส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการอ่านให้เกดิขึ้น
ในโรงเรียนและที่บ้าน 
3. ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย มี
ส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

3 การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย ตาม
นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน” 

 
 

 

1. เพื่อยกย่องและประกาศ 
เกียรติคณุครูและบุคลากร
ทาง การศึกษาในสังกัดที่มี
รูปแบบ  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน อ่านภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 1 ใน
สถานการณ์การแพร่  

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่านภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ประจำปี 
2564 

4 16,000 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่านภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเป็น
เลิศ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

  สพป.ฉช 1 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั       
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประจำปี 2564 
2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนอ่านภาษาไทย ช้ัน
ประถม ศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ประสบผลสำเร็จเป็นท่ี
ประจักษ ์
3. เพื่อเผยแพร่รูปแบบการ
จัด กิจกรรมการเรียนการ
สอนอ่านภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาการ
อ่านให้กับโรงเรียนอื่น ๆ  

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่านภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ช่วยให้
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
อ่านออกเขียนได้ สามารถ
เผยแพรเ่ป็นแบบอย่างให้กับ
สถานศึกษาอ่ืน สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได ้
 

4 พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
และการใช้งานระบบ PISA-
Style Online Testing เพื่อ
ยกระดับการจดัการเรียนการ
สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูงของครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกดั
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

1. ครผูู้สอนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 จำนวน 80 คน 

4 32,000 โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 สามารถ พัฒนาสมรรถนะ
การอ่านข้ันสูง และนำระบบ 
PISA-Style Online Testing 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน

  สพป.ฉช 1 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 
2. เพื่อให้ครผูู้สอนภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้
ความเข้าใจในระบบ PISA-
Style Online Testing และ
นำไปใช้ในกิจกรรมการเรยีน
การสอนและเตรียมนักเรียน
เพื่อสอบ PISA 

2. ครผูู้สอนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ให้กับผู้เรยีน 
3. ครผูู้สอนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบ PISA-Style Online 
Testing  

การสอนของสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

5 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
 

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และขยายโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”  
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัยได ้
3. เพื่อปลูกฝังเตรยีมความ
พร้อมให้เด็กปฐมวยัมีความรู้ 

1. โรงเรียนท่ีเปดิสอนระดับ
ปฐมวัย จำนวน 136 โรงเรียน 
2. ครผูู้สอนปฐมวยัโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 - 9 
โรงเรียนละ 2 คน โรงเรียน
ทั่วไป 80 โรงเรยีน โรงเรียน
ขนาดเล็ก 56 โรงเรยีน รวม 
136 โรงเรียน 

2 - 4 15,000 1. โรงเรียนนำร่องโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุก
โรงเรียน สามารถจัดกิจกรรม           
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ได้อยา่งมี
คุณภาพ และเป็นแบบอย่าง
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได ้
2. ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
และ สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรส์ำหรบั
เด็กปฐมวัยได้อย่างมคีุณภาพ 
3. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย 

  สพป.ฉช 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 
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ที่รับผิดชอบ 

ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลย ี

ได้รับการปลูกฝังเตรียมความ
พร้อมให้มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดตี่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
4. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย 
มีความพร้อมเข้าเรยีนช้ัน ป.
1 และมีพัฒนาการตามช่วง
วัย 

6 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
สถานศึกษา ภาษาอังกฤษ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 
 

      ๔๑,๕๖๐ ๑. ดำเนินการอบรมครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๐ 
คน เป็นวิทยากรหลัก ในการ
จัดกิจกรรมเข้าค่าย English 
Camp ในวันท่ี ๒๖-๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๒. อบรมครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๐ 
คน แต่ละศูนย์ PEER 
Center ในแต่ละอำเภอ 
อำเภอละ ๑๐ คน เป็น
วิทยากรย่อยประจำศูนย์ 
PEER Center ในการจัด

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๙๕  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมเข้าค่าย English 
Camp 
๓. จัดอบรมครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ English 
Camp จำนวน ๒๙๐ คน 
๔.จัดทำเอกสารหลักสูตร 
English Camp ให้กับ
นักเรียนระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖ 
ทุกโรงเรียน จำนวน ๑,๔๐๐ 
ชุด   
๕. พัฒนาครู และสนับสนุน
สื่อภาษาอังกฤษ ให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-net) 
ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ 
จำนวน ๔๐ โรงเรยีน ให้
ได้รับสื่อครบตามจำนวน
นักเรียนทุกระดับช้ัน          
๖. จัดซื้อแบบฝึกอ่าน ช้ัน ป.
๒ ป.๓  ของโรงเรยีนขนาด
เล็ก  



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๙๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดบั
เขตพื้นท่ี จำนวน ๔๐  
โรงเรียน 

7 เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มสำหรับฝึกอบรมครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครมูืออาชีพ 

      ๒๖๔,๖๘๐ ปฐมนิเทศครผูู้ช่วยท่ีบรรจุ
ใหม่ และพัฒนาครผูู้ช่วย
อย่างเข้ม ทำให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย มคีวามก้าวหน้า ใน
หน้าท่ี สวัสดิการในการ
ทำงานและพัฒนาจิตใจให้
เป็นผู้มีคณุธรรมที่จำเป็น
สำหรับครู สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีอุดมการณ์
ความเป็นครู ตระหนักใน
หน้าท่ีและเกยีรตศิักดิ์ใน
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ มี
ระเบียบวินยั เจตคติที่ดี 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๙๗  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๘ พัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบเพื่อยกระดับคณุภาพ
งานวิชาการ 

      ๒๗,๐๖๗ กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพครู  โดยใช้
กระบวนการ PLC 
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC เพื่อ
พัฒนาศักยภาพคร ู
กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรยีนและ
ชุมชน โดยผ่านโครงการ
ห้องเรียนอาชีพ 6 อาชีพ 
ได้แก่ อาชีพช่างตัดผม อาชีพ
ช่าง อาชีพเครื่องคาวหวาน 
อาชีพจับจีบผ้า อาชีพยูทูป
เบอร์/โปรแกรมเมอร์/
หุ่นยนต์ และอาชีพนักดนตร ี

  สพป.ฉช.2 

๙ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เครือข่ายเขตคุณภาพการศึกษา 
 

 จัดสรรงบประมาณให้เขต
คุณภาพการศึกษา จำนวน ๑๗ 
เขตคุณภาพ ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท  โดยดำเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอน  
เพื่อให้โรงเรียนสามารถบรหิาร

  ๒๕๕,๐๐๐ กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพครู  โดยใช้
กระบวนการ PLC 
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC เพือ่
พัฒนาศักยภาพคร ู

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๙๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

จัดการและพัฒนาคณุภาพให้
เป็นไปตามความต้องการและ
บริบทของโรงเรียนในเครือข่าย 
และสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายเขตคุณภาพให้
เข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อน
งานพัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรยีนและ
ชุมชน โดยผ่านโครงการ
ห้องเรียนอาชีพ 6 อาชีพ 
ได้แก่ อาชีพช่างตัดผม อาชีพ
ช่าง อาชีพเครื่องคาวหวาน 
อาชีพจับจีบผ้า อาชีพยูทูป
เบอร์/โปรแกรมเมอร์/
หุ่นยนต์ และอาชีพนักดนตร ี

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียน
สุขภาพดี ชีวิต               มี
สุข” 

      ๒๓,๐๐๐ อบรมผู้บริหาร และครูที่
รับผิดชอบงานสุขภาพ
อนามัยโรงเรียน จำนวน 2 
คน  ในอำเภอบางคล้า 
อำเภอแปลงยาว อำเภอพนม
สารคาม อำเภอราชสาส์น 
และอำเภอคลองเขื่อน 
จำนวน 91 โรงเรยีน รวม 
182 คน ครูที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
งานสุขภาพอนามัยโรงเรยีน 

  สพป.ฉช.2 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดี
ขึ้น 

11 เสรมิสร้างทักษะชีวิต “ปัญหา
หยุดยั้งด้วยพลังเด็กและ
เยาวชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

   30,000 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 
ให้ดำเนินการฝึกอบรมผ่าน
ทางระบบ online ให้แก่ครู
และนักเรียนท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมให้มคีวามตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตัวเอง  
ส่งผลใหม้ีทักษะการคดิ
วิเคราะหต์ัดสินใจ  สามารถ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถจัดการอารมณ์และ
ความเครยีดได้และสามารถ
สร้างสมัพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ได ้

  สพม.6 

12 อบรมครผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

   210,000 1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่าน
การอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการจดัทำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA)  และสามารถ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

  สพม.6 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะ (ว.9/2564) ได้
อย่างถูกต้อง  
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครผูู้ช่วย และ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูผูส้อน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมายทักษะการ
ปฏิบัติงานอย่างครมูืออาชีพ  
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ตลอดจนคณุลักษณะของครู
ที่ดี และสามารถเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจเจตคติ  
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมี
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

13 ส่งเสริมงานวิจัยควบคู่กับการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อพัฒนาครูในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพทุกกลุ่มทักษะ 
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลการศึกษามาปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครไูด้พัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพคร ู
4. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยใน
ช้ันเรียนควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติการสอน 

1.ร้อยละ 80 ของครู มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
ทักษะ 
2. ร้อยละ 80 ของครู มีการ
พัฒนาครูให้มีการศึกษาวจิัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่
ตนรับผดิชอบ และใช้ผล
การศึกษามาปรับใช้ในการ
เรียนการสอน 
3. ร้อยละ 80 ของครู ได้
พัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพครู 
4. ร้อยละ 80 ของครู มีการ
ทำวิจัยในช้ันเรียนควบคูไ่ปกับ
การปฏิบัติการสอนได้ถูกต้อง
ตามกระบวนวิจัย 

 20,000 89.54 1. คณะครู
บุคลากรขาด
ความรู้ความ
เข้าใจข้ันตอน 
กระบวนการทำ
วิจัย   
2. เกิดอุปสรรค
ในการดำเนินงาน 
คือเกิดโรค
ระบาด โควิค-
19 ทำให้ได้รับ
ผลกระทบในการ
ดำเนินงานใน
บางส่วน คือการ
นำเสนองานวิจัย
ได้ไม่เตม็รูปแบบ 

1.จัดอบรม
ให้ความรู้ใน
การทำวิจัย
ให้กับ
บุคลากร   
2.เหตุการณ์
การระบาด
ของโรคโค
วิค-19 
ลดลง 
สามารถ
ดำเนินการได้
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกลู 

14 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

1. เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสำหรับครูและ
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถอย่าง

1.ร้อยละ80  ของครูโรงเรียน 
ฉะเชิงเราปัญญานุกลู ไดเ้ข้า
ร่วมโครงการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 50,000   91.60 1.ขาดการดูแล
รักษาครุภณัฑ์ที่
จัดหาให้  2.ครู
ขาดความรูค้วาม

1.สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดูแลและการ

โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกลู 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลากหลายในวิชาชีพสอนใน
ทุกกลุ่มทักษะ  
2. เพื่อให้ครูมคีวามรู้
ความสามารถในการผลติสื่อ
การเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 
 

2.ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียน 
ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ได้รบั
การบุคลากรครมูีการผลติสื่อ
การเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 

ชำนาญ ไม่มี
ประสบการณ์
หรือความรู้ใน
ด้านการผลติสื่อ 
 

บำรุง
ครุภณัฑ์
ให้กับ
บุคลากร   
2.ส่งเสรมิให้
เข้าร่วมการ
อบรมสมัมนา 
หรือให้
ความรู้และ
ประสบการ
ณ์ในการผลิต
สื่อการเรียน
การ 

15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการ
ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน เพื่อ
สร้างโอกาสการมีงานทำ ให้กับ
บุคลากร สังกัด สำนักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักสตูร การใช้งาน
โปรแกรมสำนักงาน เพื่อ
สร้างโอกาสการมีงานทำ  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้เทคนิคการ
ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน 
ไปประยุกต์ใช้ในการขยายผล

1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
ความสามารถในหลักสูตร การ
ใช้งานโปรแกรม สำนักงานเพื่อ
สร้างโอกาสการ 
มีงานทำ  
2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับ
การอบรมนำความรู้ เทคนิค
การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน 

2 93,400 1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความสามารถใน
หลักสตูร การใช้งาน
โปรแกรม สำนักงานเพื่อ
สร้างโอกาสการมีงานทำ 
ตามร้อยละที่กำหนด 
2. ผู้เข้ารับการอบรมนำ
ความรู้ เทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมสำนักงาน ไป

 การ
ดำเนินการ
พัฒนา
บุคลากร 
ควรกำหนด
ระยะเวลา 
ในการ
ดำเนินงาน
โครงการที่

กศน 
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ให้กับประชาชนในระดับ
ตำบลทุกตำบลตามหลักสตูร 
Digital Literacy และ
หลักสตูรการค้าออนไลน์ 
เรื่องการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

ไปประยุกต์ใช้ในการขยายผล
ให้กับประชาชนในระดับตำบล
ทุกตำบลตามหลักสูตร Digital 
Literacy และหลักสตูรการค้า
ออนไลน์ เรื่องการออกแบบ
บรรจภุัณฑค์วามเข้าใจใน
หลักสตูรการค้าออนไลน์ เรื่อง 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์

ประยุกต์ใช้ในการขยายผล
ให้กับประชาชนในระดับ
ตำบลทุกตำบลตามหลักสตูร 
Digital Literacy และ
หลักสตูรการค้าออนไลน์ 
เรื่องการออกแบบบรรจุภณัฑ์
ความเข้าใจในหลักสูตร
การค้าออนไลน ์เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ ตาม
ร้อยละที่กำหนด 

เป็นระยะ ๆ 
โดยให้มีการ
เตรียมสื่อ
ประกอบการ
อบรม 
สำหรับผู้เข้า
รับ การ
อบรมได้มี
การศึกษา
ด้วยตนเอง
ก่อน ทั้งด้าน
ความรู้ และ
การฝึกปฏิบัติ 
เพื่อการ
เตรียมความ
พร้อม 

16 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

๑. เพื่อยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 
๒. เพื่อเสริมขีดสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา

๑. ครผู่านการอบรมตามเกณฑ์
ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการอา่นการ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ 

๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ โดย
ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  จำนวน 2 
กิจกรรม ได้แก่ 1) ประชุม
เชิงปฏิบัติการกำกับติดตาม

- ควรจัด
โครงการ
ต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิทาง

มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ในการจัดการเรียนสอน ให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน และการคดิ
วิเคราะห ์

ผ่านกระบวนการ PLC ได้ ร้อย
ละ ๑๐๐ 

การใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูเ้น้นทักษะด้านการ
อ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา และ  
2) ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
กำกับติดตามการใช้ 
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้
เน้นทักษะด้าน 
การอ่านการเขียนและ 
การคิดวิเคราะห์ หลังจาก
การฝึกอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้กระบวนการ
นิเทศภายใน และครรูับการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 
และสะท้อนผลการนิเทศ
ภายในผ่านกระบวนการ PLC 
และกำกับ ตดิตาม และ
ประเมินผล โดยศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ 2 

การศึกษาท่ี
สูงขึ้น 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

17 ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการ
เรียนรูส้ำหรับเด็กปฐมวัย และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและผูด้้อยโอกาส ใน
พื้นที่ตำบลคลองตะเกรา 
 

๑. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยในตำบลคลองตะเกรา
ด้านเทคนิคการจัดการเรยีนรู้
สำหรับเด็กปฐมวยัให้มี
พัฒนาการสมวัย  
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกน
นำชุมชน (อสม.) ในการ
ส่งเสริมสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจของกลุ่มคน ๓ช่วง
วัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพหลัก
ด้านการเกษตร(มัน
สำปะหลัง) ในชุมชน
เป้าหมาย ๒๔ ครัวเรือนใน
ตำบลคลองตะเกราให้มี
รายได้มากข้ึน 
๔. เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้
สร้างรายได้ สำหรับกลุม่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอาย ุ

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฐมวัยท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถผลิตสื่อการ
สอนและนำไปใช้ได้ ร้อยละ 
๘๐ 
๒. แกนนำชุมชน  
(อสม.) ท่ีเข้าร่วมโครงการ มี
ระบบการทำงานร่วมกับชุมชน 
และนำความรูไ้ปส่งเสริม
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ของกลุ่มคน ๓ ช่วงวัยได้ ร้อย
ละ ๘๐    
๓. ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร
(มันสำปะหลัง) ที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูเ้รื่องการปลูก
มันสำปะหลัง และสามารถ
นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐   
๔. ประชาชนผูด้้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

๒-๔ ๘๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง  
(มันสำปะหลัง) จำนวน 24 
คน ได้ความรู้ในการปลูกมัน
สำปะหลังที่ถูกต้อง ตามพื้นท่ี 
ตามลักษณะพันธ์ุมัน การทำ
ปุ๋ย  และความรู้ความเข้าใจ
ทางวิชาการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมด้านการเกษตรการ
ปลูกมันสำปะหลัง 

- ปัญหาที่พบจาก
การดำเนิน
กิจกรรมพบว่า 
สัญญาณ
อินเตอร์เนต็ไม่
เสถียร ผู้เข้าร่วม
โครงการ(ครู) ไม่
สะดวกในการเข้า
ร่วมเนื่องจากการ
ไปรับวัคซีน 
สถานท่ีไม่
เอื้ออำนวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรม 

- มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

18 พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล
สำหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

๑. เพื่อยกระดับความรู้ 
ความสามารถทักษะทางด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด 
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
นักศึกษา ให้ได้รับการรับรอง
สมรรถนะความสามารถด้าน
การใช้ดิจิทัล 

1. นักศึกษาสอบผ่าน
สมรรถนะทางด้านดิจิทัล 
2. นักศึกษาใช้เทคโนโลยีได้
อย่างหลากหลายในการ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับผลงาน และ
นักศึกษามีความสามารถในการ
เข้าถึงดิจิทัล และมีทักษะการ
ใช้ประโยชน์จากดิจิทลัที่
เพิ่มขึ้น 

2 350,000 - นักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มีสมรรถนะด้านดิจิทลั
เหมาะสมต่อการใช้งาน 
ได้แก่เกดิการเรียนรู้และการ
ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และ
สามารถสื่อสารตดิต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถ
นำเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
และสร้างสรรค์ นำเสนอ
ผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ ประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากอบรมในการ
ทำโครงงานวิจัยหรือปญัหา
พิเศษได้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ในการทำงานใน
อนาคตได ้

ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการที่
จำกัด จึงทำให้
การดำเนิน
โครงการเป็นไป
อย่างเร่งรีบ ทำ
ให้ต้องมีการ
แก้ไขในเวลาที่
กระช้ันชิด  
 

ควรเพิ่ม
ระยะเวลา 
เนื้อหา
รายวิชา ตาม
ความ
ต้องการของ
การเรยีนการ
สอน ตลาด
งาน และตาม
ความสนใจ
ของนักศึกษา 
เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถใช้
เทคโนโลยี
และสื่อดิจิทัล
ให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด รวมถึง
เข้าใจใน
หลักการและ
สามารถ

มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สร้างสรรค์
ช้ินงานใหม่ๆ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

19 ส่งเสริมนักศึกษานำเสนอ
ผลงานวิชาการ และการ
แข่งขันประกวดในเวทีใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 

- เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ในการนำเสนอผลงาน การ
ประกวดและหรือการแข่งขัน 
เป็นการสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ และเสรมิสร้าง
ทักษะการสื่อสาร 
(language) ในการสื่อสาร
ผลงานของตนเองเพื่อ
ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 
(teaching) และใช้ไอซีที 
(information 
communication 
technology)               
- เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ในการนำเสนอผลงาน การ
ประกวดและหรือการแข่งขัน 
เป็นการสร้างบรรยากาศทาง

1. นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร 
(language) ในการสื่อสาร
ผลงานของตนเองเพื่อถ่ายทอด
ข้อมูล/ความรู้ (teaching) และ
ใช้ไอซีที (information 
communication 
technology) 
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 10 คนท่ี
ไปนำเสนอผลงานวิชาการและ
ประกวดแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ 

3-4 50,000 - นักศึกษาและจำนวน
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ที่เผยแพร่การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 11 
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที”่  
ผลงานท่ี 1  
1.การศึกษาการผลิตแผ่นฟ้า
เพดานจากเยื่อกระดาษไม่ขึ้น
รูปที่เหลือท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  
ผู้วิจัย นักศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต ์
1.น.ส.ตรีนุช รังคะวภิา 
2.น.ส.พนิดา ฤกษ์สวัสดิ ์
3.น.ส.งามเนตร โกศิร ิ

- ผลงาน
นักศึกษาท่ีมีการ
เผยแพร่
ระดับชาติและ
นานาชาติมี
จำนวนน้อย 
- นักศึกษาไป
แข่งขันประกวด
ในเวทีมีจำนวน
น้อย ทำให้
นักศึกษาขาด
โอกาสที่จะ
พัฒนาตนเองใน
การไปประกวด
แข่งขันในเวที
ระดับต่างๆ 

- ส่งเสริม 
สนับสนุน 
งบประมาณ
ในการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าลงทะเบีย
นในการเข้า
ร่วมนำเสนอ
ผลงาน
วิชาการ
ระดับชาติ
และ
นานาชาติมี
จำนวนน้อย 
- เสริมสร้าง
ทักษะการ
สื่อสาร 

มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วิชาการ และเสรมิสร้าง
ทักษะการสื่อสาร 
(language) ในการสื่อสาร
ผลงานของตนเองเพื่อ
ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 
(teaching) และใช้ไอซีที 
(information 
communication 
technology) 

4.นายสุริยา คนภ ู
ผลงานท่ี 2 
การประยุกต์ใช้วัสดโุลหะ
ออกไซด์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระเจิงแสง
ของแผ่นกระจายแสง 
ผู้วิจัย นักศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต ์
1.นางสาวนริมล เสาะด้น  
2.นางสาว สโรชา ชาวงษ์  
ผลงานท่ี 3 
การปรับปรุงโครงสร้างทาง
เคมีของสาร Wallichinane 
B ด้วย เบเกอร์ยสีต์ และแสง  
ผู้วิจัย นักศึกษาสาขาวิชาเคม ี
1.นายสันตสิุข จันทร์วัฒนกูล 
2.นายวีรภัทร กางกูล  
ผลงานท่ี 4 
นักศึกษาผ่านเข้าสู่การ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การ
ประกวดแข่งขันทำอาหาร 

(language) 
ในการสื่อสาร
ผลงานของ
ตนเองเพื่อ
ถ่ายทอด
ข้อมูล/
ความรู้ 
(teaching) 
และใช้ไอซีที 
(information 
communicati
on 
technology) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

TIPAROS CHALLENGE 
2021 RISING STAR CHEF 
สาขาการอาหารและธุรกิจ
บริการ 
1.นายรัตน์รตัน์ ทองประยูร 
2.นายจริเมธ สว่างตา 
3. นายณัฐวุฒิ ผลเจรญิ 

20 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาการของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ วันท่ี ๒๐-๒๑ 
มี.ค. ๖๔ 
 
 

๑. เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ด้าน
วิชาการให้กับนักศึกษา 
๒. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ
ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 
๒๑ 
๓. เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ
และสร้างทัศนคติที่ดตี่อ
การศึกษาและวิชาชีพ 

๑. จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕.๐๐ คะแนน 

2 
 

๑๒๓,๙๒๐ - นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
ผลการประเมินโครงการผ่าน
ทาง Google Form จำนวน 
41 คน จากท้ังหมด 51 คน 
อยู่ในระดับดี (4.39) บรรลุ
ตามเป้าหมายของโครงการ  
จากการสำรวจความคิดเห็น
ผ่านแบบสอบถามพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจกับ
รูปแบบกิจกรรมเป็นอยา่ง
มาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
สอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์ ทำให้
เกิดความสนุกสนานผ่อน

1. การจดั
กิจกรรมอยู่
ในช่วงการ
ระบาดของไวรัส
โคโรน่าทำใหม้ี
ข้อจำกัดในการ
จัดกิจกรรม 
2. ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
น้อยเกินไป ทำให้
ต้องลดจำนวน
กิจกรรม 

1. จัด
กิจกรรมให้
เป็นไปตาม
ข้อบังคับ
ในช่วงการก
ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า
โดยมี
มาตรการ
เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. เพิ่ม
ระยะเวลาใน

มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

คลาย นักศึกษามีความกล้า
สนทนาภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ นักศึกษา
อยากให้มีการจดักิจกรรมใน
ลักษณะนีต้่อเนื่องทุก ๆ ปี 
และเพิ่มระยะเวลาในการจดั
โครงการ กิจกรรมที่จดัขึ้น
สามารถพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ครบทุก
ด้าน  

การจัด
โครงการ 
เพื่อให้
นักศึกษาได้
ประโยชน์
จากการร่วม
กิจกรรมได้
อย่างเต็มที ่

21 สัปดาหภ์าษาอังกฤษ 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษรวมถึง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษรวมถึง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษามี
ความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด  
2. นักเรียนไดร้ับความรู้ และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ และมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 

1 10,000 1. ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ทำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
3. ทำให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษรวมถึง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

-  อบจ.
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

22 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ทักษะการเรยีนรูสู้่ศตวรรษที่ 
21 ในการพัฒนาผู้เรียนด้าน
หุ่นยนต ์

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ความสนใจและความถนดั 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนและการบูรณาการ
ด้านการเรียน 

นักเรียนระดับช้ัน ป.4 – ม. 3   1-2 40,000 1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะด้านอาชีพ ด้านภาษา 
2. ผู้เรียนนำความรู้ทีไ่ด้ไป
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ด้านเทคโนโลยไีด้อย่าง
เหมาะสม 

- - อบจ.
ฉะเชิงเทรา 

23 ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนสิัย
รักการอ่านและมีแหล่งเรยีนรู ้

นักเรียนอนุบาล 1 – ม.3  4 50,000 นักเรียนมีแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม 

- - อบจ.
ฉะเชิงเทรา 

24 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ  จากแหล่ง
เรียนรู้(โรงเรือนเมล่อนโดยใช้
ระบบไฮโดรโปนิกส์, สวน
แขวนผนัง, พันธ์ไม้  และ
ชนิดต้นไม้) ภายใน
สถานศึกษา  และพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  95  
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ (โรงเรือนเมล่อนโดยใช้
ระบบไฮโดรโปนิกส์, สวนแขวน
ผนัง, พันธ์ไม้  และชนิดต้นไม้) 
ภายในสถานศึกษา  และได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการ

2 – 3 100,000 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  96.66 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  97.00  ของ
นักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้  ความ
เข้าใจ  จากแหล่งเรยีนรู้
(โรงเรือนเมล่อนโดยใช้ระบบ
ไฮโดรโปนิกส์, สวนแขวน
ผนัง, พันธ์ไม้  และชนิด
ต้นไม้) ภายในสถานศึกษา 

  เทศบาล 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ครูและนักเรียน 
ร่วมกันสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นความสำคัญที่
เกี่ยวกับการปลูกต้นไม ้

ครอบครัว  ชุมชน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

2. ร้อยละ  96.00  ของครู
และนักเรียน ร่วมกันสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  จำนวน 
1 แห่ง 
3. ร้อยละ  97.00  ของ
นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสำคญัที่เกี่ยวกับการ
ปลูกต้นไม ้

25 กิจกรรมการเร ียนร ู ้ปราชญ์
ชาวบ้าน 

เพื ่อส ่งเสริมการเร ียนรู ้ใน
ชุมชนของผู้เรียน 

ผู ้ เร ียนสามารถนำความร ู ้ที่
ได้รับจากแหล่งชมชนไปพัฒนา
ทักษะทางอาชีพ 

1 - 4  1. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ที่ได้รับจากแหล่งชมชนไป
พัฒนาทักษะทางอาชีพ 

  ตชด. 

26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ 
 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  ดา้นการ
ฟัง  การพูด  การอ่าน  การ
เขียน 
 

   1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ที่สูงข้ึน 
2. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

  ตชด. 

27 กิจกรรมพัฒนาผ ู ้ เร ียนการ
แข ่งข ันท ักษะการวาดภาพ
ระบายสี 

เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ของผู ้เร ียนด้านทักษะการ

 1 - 3  ๑. ผ ู ้ เร ียนมีทักษะทางการ
วาดภาพระบายส ีท ี ่ส ูงขึ้น 
และได้รับรางวัลชนะเลิศจาก

  ตชด. 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
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ที่รับผิดชอบ 

ว า ด ภ า พร ะ บ า ย ส ี  แ ล ะ
ความคิดสร้างสรรค์ 

การประกวดวาดภาพระบาย
สี 

28 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กมีนำ้หนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข  
2. เพื่อให้เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือ
และตาประสานสมัพันธ์ไดด้ี
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้น  
3. เพื่อให้เด็กทีส่ามารถดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบตัิจนเป็นนสิัยผ่าน
เกณฑ์ ในระดับดีขึ้น  
4. เพื่อให้เด็กที่ปฏบิัติตน
ตามข้อตกลงเกีย่วกับความ
ปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบคุคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์

1. ร้อยละ 87 ของเด็กมี
พัฒนาการด้านรา่งกายแข็งแรง 
มีสุขนิสยัที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ เชิง
คุณภาพ  
2. ร้อยละ 87 ของเด็กมี
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  
2. ร้อยละ 87 ของเด็ก
สามารถเคลื่อนไหวรา่งกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือ
และตาประสานสมัพันธ์ไดด้ี
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีขึ้น  
3. ร้อยละ 87 ของเด็กท่ี
สามารถดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจน
เป็นนิสัยผ่าน เกณฑ์ในระดับดี
ขึ้น  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

1.ร้อยละ 87 ของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 – 
อนุบาล 3 สามารถดูแล
รักษา สุขภาพอนามยัส่วน 
ตนและปฏิบัติจน เป็นนิสัย
ผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึ้น 
2.ร้อยละ 87 ของเด็ก 
สามารถเคลื่อนไหว ร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรง ตัวได้ดี ใช้
มือและตา ประสานสมัพันธ์
ได้ดผี่าน เกณฑ์ในระดับดีขึ้น 
3.ร้อยละ 87 ของเด็กท่ี
สามารถดูแลรักษาสุขภาพ 
อนามัยส่วนตนและ ปฏิบัติ
จนเป็นนิสัยผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ ดีขึ้น 
 
 
 
 

เด็กนักเรยีนบาง
คนไม่ชอบทาน
อาหารเสริม(นม)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตชด.  
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 ที่เสี่ยงอันตรายผ่านเกณฑ์ใน 
ระดับดีขึ้น 
 

4. ร้อยละ 87 ของเด็กท่ี
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อ โรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภยัจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตรายผา่นเกณฑ์ ใน
ระดับดีขึ้น 

 
 
 
 

29 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณไ์ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้เด็กมคีวามรา่เริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรูส้ึกไดเ้หมาะสม  
2. เพื่อให้เด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจ
อดทนในการรอคอยยอมรับ
และพอใจในความสามารถ
และผลงาน ของตนเองและ
ผู้อื่นได้  
3. เพื่อให้เด็กมจีิตสำนึกและ
ค่านิยมที่ดีมคีวามมั่นใจกล้า
พูดกล้าแสดงออก  
4. เพื่อให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หนา้ที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

1. ร้อยละ 87 ของเด็กระดับ
ปฐมวัย มีพัฒนาการดา้น
อารมณ์ จติใจ ควบคุมและ 
แสดงออกทางอารมณไ์ด้  
2. เด็กร้อยละ 87 มีความร่า
เริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรูส้ึกไดเ้หมาะสม  
3. เด็กร้อยละ 87 รู้จักยับยั้ง
ช่ังใจอดทนในการรอคอย
ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและ ผลงานของ
ตนเองและผู้อื่นได้  

2 - 
 
 
 
 
 
 

 

1. เด็กไม่น้อยกว่าร้อย ละ 
87 มคีวาม สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ในการทำ
กิจกรรม  
2. เด็กไม่น้อยกว่าร้อย ละ 
87 มีกล้าแสดงออก ในการ
ทำ กิจกรรมการ เคลื่อนไหว
ประกอบ เพลง  
3. เด็กไม่น้อยกว่าร้อย ละ 
87 มีพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย ด้านอารมณ์- จิตใจ 
สังคม และ สติปญัญา  
4. เด็กไม่น้อยกว่า ร ้อยละ 
87มีสุนทรียภาพด้าน ดนตรี 

เด็กนักเรยีนบาง
คนไม่ชอบทำ
กิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนๆคุณครู
ต้องหาวิธีแนะนำ
เพื่อให้เด็กได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน
ทุกคน 
 
 
 

 ตชด.  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ซื่อสัตยส์ุจรติ มีคณุธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด  
5. เพื่อให้เด็กรู้สึกช่ืนชม และ
มีความสุขกับศลิปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 
 

4. เด็กร้อยละ 87 มีจิตสำนึก
และค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจ
กล้าพูดกลา้แสดงออก  
5. เด็กร้อยละ 87 รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้
หน้าท่ีรับผดิชอบ อดทนอด
กลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคณุธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด  
5. เด็กร้อยละ 87 รู้สึกช่ืนชม 
และมีความสุขกับศลิปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

30 Innovation For Thai 
Education ( IFTE ) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา 

1. เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
และการวจิัยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในระดบัจังหวัด     
2. เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกับ 
รูปแบบ/แนวทาง               
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้  

1. มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาและมี
การวิจัยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้            เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2. มีรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียน หรือแนวทาง
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวดัฉะเชิงเทรา  

4 220,685 1. มีข้อมูลผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net)  ปี
การศึกษา 2560-2562 
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมการบรหิาร
จัดการ การจัดการเรยีนรู้  
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โควิด-19 ใน
พื้นที่จึงทำให้ไม่
สามารถ
ดำเนินการ
กิจกรรมบาง
กิจกรรมตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ได ้

ผลักดัน 
ขับเคลื่อน 
นำรูปแบบ/
แนวทางการ
นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การบริหาร
การจัด
การศึกษา/ 

ศธจ.ฉช. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๑๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อวิเคราะห์/วจิัย
แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล การบริหาร
การจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัด  
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชา หรือผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตล่ะวิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 

3. มีรูปแบบ/แนวทางการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจดัการศึกษา/
นวัตกรรมการนิเทศในระดับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการบรหิารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ 
ติดตามและประเมินผล 
ระบบออนไลน ์
4. โรงเรียนกลุม่เป้าหมายทั้ง 
4 โรงเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรมการ
บริหารจดัการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผล  ทั้งในระดับ
จังหวัดและในระดับภาค  
5. โรงเรียนกลุม่เป้าหมายมี
นวัตกรรม การบริหารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ
ติดตาม และประเมินผล    
   5.1 โรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา

นวัตกรรม
การนิเทศ ไป
ใช้ในการ
พัฒนาใน
ระดับจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

มัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา 
นวัตกรรมด้านการนเิทศ
การศึกษา 
   5.2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ตั้งตรงจิตร10ฯ  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถม 
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู ้
   5.3 โรงเรียนวัดสัมปทวน 
(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา นวัตกรรมดา้น
การบริการจัดการศึกษา                                    
    5.4 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน           
นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู ้
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. รายงานผล และเผยแพร่
นวัตกรรม การบริหารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศ
ติดตาม และประเมินผล 

31 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
๒. สรา้งการรับรู้กับครู และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญ
และมีบทบาทในการส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 
๓. บูรณาการการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
ในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยสู่การปฏิบตัิ  

๑. สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์
ระดับมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ 
๒. ครู และผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญ 
และมีบทบาทการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่ ร้อยละ ๘๐ 
3. สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็ก จัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง
มีคุณภาพอยู่ในระดับด ี
 

4 41,600 ๑. สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์
ระดับมาตรฐาน ร้อยละ 10
๐ 
๒. ครู และผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญ 
และมีบทบาทการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่ ร้อยละ 91.66 
3. สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็ก จัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี 
ร้อยละ 100 
 

สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไววรัสโคโร
นา (COVID-19) 
จึงทำให้ไม่
สามารถ
ดำเนินการใน
กิจกรรมที่
กำหนดตาม
แผนงานในรูป
แบบเดิมได้       

- ศธจ.ฉช. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

32 พัฒนาหลักสตูรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 

เพื่อให้ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนางานด้านวิชาการของ
โรงเรียน สามารถนำไป
ปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เชิงวิชาการแก่ผู้บริหาร
และครูวิชาการของโรงเรยีน
เอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราจำนวน 28 
โรงเรียน โรงเรยีนละ 3 คน 
รวม 84 คน  
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ
พัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  
3. ร้อยละ 50 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายส่งสื่อการสอน
ออนไลน์เข้าประกวด 
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
เอกชนสามารถนำสื่อท่ีส่งเข้า
ประกวดทั้งหมดไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในแตล่ะ
ระดับชั้นได ้

4 72,621 1. ผู้บริหารและครูวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนเข้าร่วม
ประชุม รวม 76 คน คดิเป็น
ร้อยละ 90.48 
2. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ
พัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  
3. ร้อยละ 14.29 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายส่งสื่อ
การสอนออนไลน์เข้า
ประกวด 
4. ร้อยละ 100 ของทุก
โรงเรียนจำนวน 28 
โรงเรียนสามารถนำสื่อท่ีส่ง
เข้าประกวดทั้งหมดไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนใน
แต่ละระดบัช้ันได ้

ในการอบรม
ออนไลน์นั้นไม่
สามารถควบคุม
การอบรมหรือจัด
กิจกรรมการ
อบรมได้อย่าง
ทั่วถึง และ
หลากหลาย 
เพราะข้อจำกัด
ในเรืองไม่
สามารถพบเจอ
ตัวกันได้ 
เนื่องจากสภา;ะ
การณ์กสารแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19 ) 

 ศธจ.ฉช. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

33 นิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
เอกชน 

๑. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล รายงานผล
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) โรงเรียน
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การดำเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา
ตามแบบนิเทศติดตามเพื่อ
ส่งเสริมการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
เอกชน 

๑. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ฉบับ
สมบูรณ์  
๒. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาตาม
แบบนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริม
การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรยีน
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับ
การส่งเสริมการดำเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพอยู่ในระดับด ี

4 ๑๕,๘๔๐ ๑. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรารายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ฉบับ
สมบูรณ์  
๒. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรารายงานผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแบบนิเทศ
ติดตามเพื่อส่งเสริมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเอกชน 
3. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้รับการส่งเสรมิ
การดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมี
คุณภาพอยู่ในระดับด ี

๑. ช่วงเวลาการ
นิเทศ ติดตาม 
และประเมินการ
ดำเนินงานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน
จังหวัด
ฉะเชิงเทรามี
ระยะเวลาจำกัด 
๒. สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) ส่งผลต่อ
การเปิดภาค
เรียน และการ
เรียนในรูปแบบ
ปกติ (on site) 
จึงไม่สามารถ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผล

 ศธจ.ฉช. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ภายใน
สถานศึกษาได ้

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา (จำนวน  29  โครงการ)  

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                

ตัวชี้วัดของโครงการ 
ไตรมาส 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 ชุดรวมน้ำใจช่วยเหลือนักเรียน

ที่ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

1. เพื่อจัดซื้อชุดรวมน้ำใจ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID -19) จำนวน 200 
ชุด มอบให้นักเรียนใน 4 
อำเภอ 138 โรงเรียน 
จำนวน 200 คน 

1.นักเรยีนใน 4 อำเภอ          
138 โรงเรียน 
2.นักเรยีน จำนวน 200 คน 
ได้รับชุดรวมน้ำใจช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19)เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน 

4 45,000 นักเรียนท่ีตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID -19)ได้รับ
ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

  สพป.ฉช 1 

2 เพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 
 

       ๒๐๘,๐๐๐ 1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตาม
ความต้องการจำเป็นให้แก่
โรงเรียนขนาดเล็ก 
2.จัดสรรงบประมาณให้
ประธานศูนยเ์ครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

- - สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๒  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

นักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา 
จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ให้
สามารถบริหารจัดการ
ร่วมกัน และยกระดับ
คุณภาพวิชาวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 

3 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน 
ยากจน และประสบปัญหา
เดือดร้อน ประจำปี 2564 

        ๖๐,๐๐๐ 1. โรงเรียนตระหนักถึง
ความสำคญัในการออกเยีย่ม
บ้านนักเรียนเป็นรายบคุคล  
โดย สพป.จัดหาเครื่อง
อุปโภค บริโภค เยีย่มบ้าน
นักเรียนยากจนพิเศษ 
จำนวน ๑๓๒ คน 
2. โรงเรียนและหน่วยงาน
ได้รับทราบถึงปัญหา ความ
ยากจนและการขาดแคลน
ของนักเรียนและนักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนและเรยีนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. โรงเรียนในสังกัดมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

- - สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๓  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4 อบรมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์
ให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

        
๑๓,๐๐๐ 

จัดอบรมประธานเขต
คุณภาพและครูที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 40 คน เข้ารับการ
อบรม ทำให้มีความรู้ และ
ทักษะกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ประสบ
ปัญหาด้านการศึกษา และ
ด้านการดำเนินชีวิตในเขต
คุณภาพการศึกษาของตนเอง 
และนำความรูไ้ปขยายผลต่อ
โรงเรียนในเขตคณุภาพ
การศึกษา 

- - สพป.ฉช.2 

5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจดัการศึกษา 

       ๒๒,๔๐๐ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ธุรการโรงเรียน ทำใหไ้ด้รับ
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา 

- - สพป.ฉช.2 

6 ขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพ
ประจำตำบล 
 

        
๒๐,๑๙๐ 

1. โรงเรียนคณุภาพประจำ
ตำบลรับทราบนโยบายและ
ดำเนินการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโรงเรียนคณุภาพ
ประจำตำบล มคีวามเข้มแข็ง

- - สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๔  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ทางวิชาการในการเนินงาน
ของสถานศึกษาเป็นศูนย์รวม
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
สามารถให้บริการแก่นักเรียน
และชุมชน 
2. ข้าราชการครูโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลไดร้ับ
การพัฒนาจากสื่อบทเรียน
ออนไลน์ 4 เรื่อง  

7 วิจัย “การสรา้งรูปแบบการ
บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 

       ๑๐๐,๐๐๐ 1. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีรูปแบบ
การบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 ดำเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

- - สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๕  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2 มีรูปแบบท่ีชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

8 เสรมิสร้างความเขม้แข็ง และ
ขับเคลื่อนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนโรงเรียนใน
สังกัด สพม.6 ประจำปี 2564  
- กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนประจำปี 
2554 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาจำนวน 15,000 
บาท 
- กิจกรรมการอบรมพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน
จำนวน 10,000 บาท 
- กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
50,000 บาท 

   84,000 ดำเนินโครงการโดยได้รับ
งบประมาณจาก สพฐ. ให้
ดำเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของสพฐ. กิจกรรม  
1. การคดัเลือกรางวัล
สถานศกึษาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนประจำปี 
2564 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
  (1) สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ ่
       - ระดับเหรยีญทอง
โรงเรียนสนามชัยเขต 2  
  (2) ระดับสถานศึกษา
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 
       - ระดับเหรยีญทอง  
         2.1 โรงเรียนพุทธิ
รังส ี
         2.2 โรงเรียนมัธยม
สิริวณัวรี 3 ฉะเชิงเทรา  

- - สพม.6 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  (3) สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
       - ระดับเหรยีญทอง
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา  
       - ระดับเหรยีญเงิน
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 
2. กิจกรรมการอบรมพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน
เพื่อให้นักเรียนมรีะบบการ
คัดเลือกการคัดกรองนักเรียน
ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรามี
สารสนเทศนักเรียนยากจน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนโดยการจัดซื้อเครื่อง
อุปโภคบรโิภคชุดตรวจ APK 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๗  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

และ Mask ให้กับนักเรยีน
ยากจนตามกลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 10 คน 

9 เสรมิสร้างความเขม้แข็งการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 

   17,000 ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ
จาก สพฐ. โดยดำเนินการ
ตามนโยบายของ สพฐ. ให้
ดำเนินการรับนักเรียนและ
กำกับติดตามการรับนักเรยีน
ของโรงเรียนในสังกัดให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้
ประชากรวัยเรียนไดร้ับ
โอกาสในการเข้าศึกษาต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน เป็นไป
ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- - สพม.6 

10 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรยีนรวม  

   10,000 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 
ให้สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม  ซึ่ง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

- - สพม.6 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการประชุม
คณะทำงานจัดทำแบบบันทึก
ปัญหาของครู แบบสังเกต
พฤติกรรมของการปฏิบัติงาน
ของครู แบบบันทึกการมี
แผนการสอนรายบุคคลของ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ แบบบันทึกแผนการ
สอนรายบุคคลของเด็ก (IIP) 
แบบการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) แบบบันทึกการ
สังเกตเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และชุมชน  แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพื่อนำไปนิเทศตดิตามการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียน
รวมของครูในโรงเรียนใน
สังกัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรยีนรวมของ
โรงเรียนในสังกัด  เป็นไป
ตามเป้าหมายของสพฐ 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

   - ประชุมวางแผนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จำนวน 15 
โรงเรียน  โดยพัฒนารูปแบบ
สำหรับการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

- - สพม.6 

12 เสรมิสร้างความเขม้แข็งและ
ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา (Data 
management Center : 
DMC) ประจำปีงบประมาณ พ. 
ศ. 2564  

   5,000 จัดประชุมผ่านทางระบบ 
online ให้แก่ครูที่รบัผิดชอบ
การกรอกข้อมูลในระบบ 
DMC ทุกโรงเรียน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการ
กรอกข้อมูลให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน ทำให้
โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันตาม
กำหนดเวลา 

- - สพม.6 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๓๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

13 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ตาม
แนววอลดอร์ฟ 

 
 

 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กพิการ2. 
เพื่อศึกษาหาแนวทางการ
ฝึกอบรมครู ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นระบบและมีความยั่งยืน         
3. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
โอกาสที่ดีในการศึกษา 
สามารถพึ่งพาตนเองไดต้าม
ศักยภาพสูงสุดและพัฒนาสู่
ความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ ์

1.ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กพิการ                  
2.ร้อยละ 90 สามารถนำ
กระบวนการ การจัดการศึกษา
ไปใช้ในกิจกรรมการเรยีนการ
สอน                    3.ร้อยละ 
90 ของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษา 
สามารถพึ่งพาตนเองไดต้าม
ศักยภาพสูงสุดและพัฒนาสู่
ความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ ์

 10,000 91.36 มีครู ปรับเปลี่ยน 
ตามนโยบายการ
บริหารงาน ทำให้
ครูต้องใช้เวลาใน
การเตรียมตัวเพื่อ
เรียนรู้
กระบวนการสอน
สำหรับแนวการ
สอนแบบ
วอดอร์ฟ 
 

ส่งเสริมให้ครู
ที่มาสอนใน
ช้ันเรียนที่ตน
ไม่ถนัด ได้มี
เวลาและ
โอกาสในหาร
อบรมรับ
ความรู้เพื่อ
เติม 
 

โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกลู 

14 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
นักเรียนเพื่อการมีงานทำ   

1  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ความรู้พื้นฐานงานอาชีพ   
2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน 

1 ร้อยละ 80  นักเรียน
โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน
จำนวน 231 คน สามารถ
ทำงานอาชีพได้ 
2 ร้อยละ80 นักเรียนโครงการ
ส่งเสริมอาชีพนักเรียนจำนวน 
231 คนมรีายได้ระหว่างเรยีน 

 290,000 92.50 1.นักเรยีนยังขาด
ทักษะการคิด
และการตัดสินใจ
ในการทำงาน    
2.ครผูู้สอนยัง
ขาด
ประสบการณ ์

1.ฝึกให้
นักเรียนมี
ทักษะการคิด
และการ
ตัดสินในการ
ทำงาน   
2.จัดฝึก
ประสบการ
ณ์ศึกษาดู

โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกลู 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๓๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งานตาม
สถาน
ประกอบการ 

15 ส่งเสริมพัฒนาการ เสรมิสร้าง
จินตนาการ 
 
 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้
กล้ามเนื้อมดัเล็กและสายตา
ทำงานให้สัมพันธ์ได้
เหมาะสมกับวัยและมี
จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม
มือน้อยสร้างสรรค ์
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับ
ในผลงานของตนเองและของ
เพื่อน   ตามกิจกรรมดอกไม้
คุณธรรม 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมสบืทอดประเพณี 
วัฒนธรรมไทยได้อย่าง
เหมาะสมได้ตามวัยผ่าน
กิจกรรมดรณุธรรม 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
อนุบาล สามารถใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและสายตาทำงานให้
สัมพันธ์ได้เหมาะสมกับวัยและ
มีจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรม
มือน้อยสร้างสรรค ์
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
อนุบาล มพีัฒนาการด้าน
อารมณ์และจติใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ ยอมรับในผลงาน
ของตนเองและของเพื่อน ผ่าน
กิจกรรมดอกไมคุ้ณธรรม 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
อนุบาล มีคณุธรรม สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมไทยได้
อย่างเหมาะสมตามวัยผ่าน
กิจกรรมดรณุธรรม 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
อนุบาล สามารถช่วยเหลือ

 5,000 93.06 การจัดกิจกรรม
ช่วงสรุปไมไ่ด้
เป็นไปตาม
ปฏิทินท่ีกำหนด
ไว้เนื่องด้วยมีการ
ปิดภาคเรียน
แบบเร่งด่วน
เพราะวิกฤตโรค
ระบาด เพื่อลด
ความเสีย่งจึง
ไม่ได้จัดกิจกรรม
ตามกำหนดการ
ที่วางไว้ 
 

จัดกิจกรรมที่
แยกเด็กตาม
ช้ันเรียน ลด
การรวมตัวให้
มากที่สุด 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกลู 
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สมวัย มีความรักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีวัฒนธรรม
ความเป็นไทย ผ่านกิจกรรม
หนูทำได ้
5. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้
กิจกรรมดนตรี มีสุนทรยีภาพ 
ลดพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ 
และสร้างความสมดลุให้กับ
ตัวเองอย่างมีความสุข 

ตนเองไดส้มวัย มีความรัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
วัฒนธรรมความเป็นไทย ผ่าน
กิจกรรมหนูทำได ้
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
อนุบาล ใช้กิจกรรมดนตรี มี
สุนทรียภาพ ลดพฤติกรรมทีไ่ม่
พึงประสงค์ และสรา้งความ
สมดลุให้กับตัวเองอย่างมี
ความสุข 

16 ทุนการศึกษา และการทำจิต
อาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
 

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
นักเรียน นักศึกษาท่ีประสบ
ปัญหาด้านการเงินให้
สามารถศึกษาต่อได้ จนจบ
หลักสตูร 
2. ให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของนักเรียน 
นักศึกษาด้านการเงินเป็น
กรณีเร่งด่วน ในรูปแบบของ
เงินทุนฉุกเฉิน 
3. ให้คำแนะนำในดา้นการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
- แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
และเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้นักเรียนนักศึกษา 
สามารถศึกษาต่อจนจบ
หลักสตูร 
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
จิตสำนึกสาธารณะ 
 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา มีปัญหา
ทางเศรษฐกิจไดร้ับความ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาซึ่ง
เป็นทุนให้เปล่า หรือเงินยืม

3 
 

- 1. ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างวิทยาลยั นักศึกษา
และผูป้กครอง 
2. สามารถดำเนินการแกไ้ข
ปัญหาของนักศึกษาได้อยา่ง
ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
3. วิทยาลัยสามารถ
ดำเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
4. นักเรียนนักศึกษา มีขวัญ
และกำลังใจสามารถศึกษาต่อ

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
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4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ 
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และ
รู้จักวัฒนธรรมของการให้ 
 

ฉุกเฉิน ร้อยละ 100 ของผู้รับ
ทุน 
- นักเรียน นักศึกษาไดร้ับการ
บริการดา้นเงินกู้ยืมเพื่อศึกษา ( 
กยศ.) และ เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีผูกกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) ร้อยละ 100 
ของผู้กู้ยืม 
-  นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา และกู้ยมื
เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 
100 ของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ได้รับทุนการศึกษา 

จนจบหลักสูตรไมต่้องออก
ระหว่างเรยีน 
5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิตสำนึก
สาธารณะและเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคณุค่าของสังคม 
 

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
 

1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งเป็นการสร้างและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่
เด็ก เยาวชน อย่างมีคณุภาพ
และเป็นธรรม 

เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนได้รบัการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสตูร
กำหนด และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนได้รบัการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสตูร

2 - 3 3,644,710 
 

1. สรา้งและขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน 
อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม 
2. ลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ปกครอง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดร้ับ
การศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่หลักสตูรกำหนดและ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

กำหนด และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน จำนวน 1,600 คน  
  

หลักสตูรกำหนดและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
 

18 เยี่ยมบ้าน หอพัก และที่อยู่
อาศัยของนักเรียน  ประจำปี
งบประมาณ 2564 

1. เพื่อทราบข้อมลูเชิง
ประจักษ์ของผู้เรียนแตล่ะคน
ตามสภาพจริง 
2. เพื่อติดต่อประสาน
ระหว่างครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองในการช่วยเหลือ
ผู้เรยีนได้ถูกต้อง 
3. เพื่อสร้างความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างครูที่ปรึกษากับ
ผู้ปกครอง และลดปญัหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
เกษตรฯ ไดร้ับการเยี่ยมบ้าน 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในการออกเยี่ยมบ้าน 
2. ครูและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน 
3. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์
อันดีต่อวิทยาลัย 

1 20,460 1. วิทยาลัยทราบข้อมลูเชิง
ประจักษ์ของผู้เรียนแตล่ะคน
ตามสภาพจริง 
2. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ 
แก้ไข ป้องกัน แนะนำ
ส่งเสริม ได้อย่างถูกต้อง 
3. ครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองมีวามสัมพันธ์อันดี 
ลดปัญหาการออกกลางคัน 
 

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

19 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
สำหรับผู้บกพร่องทาง
สติปัญญารองรับการผลิตและ

1. เพื่อให้นักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ไดร้ับ
สิทธิและโอกาสที่เท่าเทยีม

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนผูม้ีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จากโรงเรยีน
ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จำนวน 

4 100,000 -นักเรียนผูม้ีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา มีความรู้ 
ความสามารถวิชาชีพ 
สามารถนำไปประกอบอาชีพ

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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พัฒนากำลังคน  เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  
 
 
 
 
 

กันในการไดร้ับการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ได้
พัฒนาวิชาชีพด้านการตัดผม 
สามารถนำไปประกอบอาชีพ
ได ้
 

100 คน ไดร้ับการพัฒนา
วิชาชีพ  
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนผูม้ีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพด้านการตัด
ผม เบเกอรี่ การจับจีบและผูก
ผ้า สามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้และเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

ได้และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
 

 
 

20 อบรมวิชาชีพระยะสั้น  
 

1. เพื่อพัฒนาความรู้การ
ประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ผู้
ว่างงาน ผู้ที่มีรายได้น้อย  ผู้ที่
ต้องการประกอบอาชีพอิสระ 
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนและลดปญัหาการ
ว่างงาน 
 

เชิงปริมาณ 
-ประชาชนท่ัวไป ผู้ว่างงาน ผู้ที่
มีรายได้น้อย ผู้ทีต่้องการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  
200 คน  
 เชิงคุณภาพ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพ และนำไป
ประกอบอาชีพได ้

4 100,000 - ประชาชนท่ัวไป ผู้ว่างงาน 
ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ต้องการ
ประกอบอาชีพอิสระ เขา้รับ
การพัฒนาวิชาชีพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  
80 ได้รับการพัฒนาทางด้าน
วิชาชีพ และนำไปประกอบ
อาชีพได้  รวมถึงไดฝ้ึก
ประสบการณ์จริงทางด้าน
วิชาชีพ 

- - อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

21 สอนคอมพิวเตอร ์ 1. เพื่อให้นักศึกษาคนพิการ
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาคน
พิการที่เรียนคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นมีความรู้ความเข้าใจ

2-4 150,000 1.นักศึกษาคนพิการมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน

1.การคดักรอง
นักศึกษาผู้พิการ 
เพื่อสำรวจและ

ควรเพิ่ม
หลักสตูร ให้
มีความ

กศน. 
ฉะเชิงเทรา 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๓๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สำหรับนักศึกษาคนพิการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  รุ่นท่ี 9   
พุทธศักราช 2564 สนับสนุน
โครงการโดย บริษัทจดัการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำภาค
ตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
 
 

งานคอมพิวเตอร์ตาม
หลักสตูรที่กำหนดได ้
2. เพือ่ให้นักศึกษาคนพิการ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ตามหลักสูตรที่กำหนดได ้
3. เพื่อให้นักศึกษาคนพิการ
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้
ในการทำงานในสถาน
ประกอบการ   
4.การประกอบอาชีพ และ
การนำไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะ  ICT เพื่อการเรียนรู้ได ้
 

เกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอรไ์ด ้
2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาคน
พิการที่เรียนคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได ้
3.คนพิการอย่างน้อย  อำเภอ
ละ 1 คน  สามารถทำงานใน
สถานประกอบการได้  
 

คอมพิวเตอร์ตามหลักสตูรที่
กำหนด 
2.นักศึกษาคนพิการสามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ตาม
หลักสตูรที่กำหนด 
3.นักศึกษาคนพิการสามารถ
นำความรูไ้ปปรับใช้ในการ
ทำงานในสถานประกอบการ
และการนำไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะ  ICT เพื่อการ
เรียนรู ้
 

วิเคราะห์
นักศึกษาคน
พิการที่สามารถ
เรียนรู้
คอมพิวเตอรไ์ด้ 
เน้นความพิการที่
สามารถเรียนรู้ได้
ตามหลักสูตร
และสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ได ้
2.ควรจดัทำ
แผนการสอน
คอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้มีแผนการ
ปฏิบัติงาน
สำหรับครูสอน
คนพิการที่ชัดเจน 

หลากหลาย 
รวมถึงเพิ่ม
จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม
เพื่อสร้าง
โอกาสในการ
เรียนรู้ใหเ้พิ่ม
มากขึ้น 
 

22 สนับสนุนสื่อวิดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

๑.  เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตสื่อวิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
๒.  เพื่อพัฒนาผลติสื่อ 
วีทัศน์ประกอบการเรียน 

๑. ได้แนวทางการผลิตสื่อ
วิดีทัศน์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒. มีสื่อประกอบการเรียนการ
สอนในโรงเรยีนขนาดเล็ก 
จำนวน ๕ เรื่อง/วิชา 

๓-๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดำเนินการศึกษาข้อมูลและ
ความต้องการของโรงเรียน
ขนาดเล็กพบว่ายังขาดสื่อ
สำหรับเด็กปฐมวยั ดังน้ัน
มหาวิทยาลยั โดยคณะครุ
ศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญ

- - มรร. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๓๗  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

การสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓. เพื่อให้ครูนำสื่อวิดิทัศน์ท่ี
ผลิตขึ้นไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนได ้

และความจำเป็นในสนับสนุน
สื่อวิดีทัศน์เพื่อประกอบการ
เรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดทำ
ในรูปแบบของนิทาน
คุณธรรมแอนิเมชัน 2 มิติ 
จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) หนู
แบ่งให้นะ 2) ไม่พูดปด 3) 
จุ๊บจิ๊บจอมเกเร และ  4) เด็ก
ดีเล่นแล้วเก็บ เพื่อเป็นสื่อ
การเรยีนการสอนปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
นักเรียนปฐมวัย 

23 ส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษา
ท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) 

นักเรียนช้ันอนุบาล –  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1 - 2 208,000. นักเรียนยากจน ขาดแคลน 
ด้อยโอกาส ได้รบัการดูแล
ช่วยเหลือ 

- - อบจ.
ฉะเชิงเทรา 

24 สนับสนุนทุนการศึกษา 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
ถึงประโยชน์และการนำเงิน
ทุนการศึกษามาใช้อย่างรู้
คุณค่า 
2. เพื่อให้นักเรียนนำ
ทุนการศึกษาไปเป็นค่าใช้จ่าย

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  80  
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประโยชน์
และการนำเงินทุนการศึกษามา
ใช้อย่างรู้คุณค่า  นักเรียนนำ

2 33,000 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  100 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
ประโยชน์และการนำเงิน

- การสรรหา
นักเรียนเพื่อ
รับทุน 
การศึกษา
โดยให้ครู
ประจำช้ัน

เทศบาล 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๓๘  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ทางด้านการศึกษา  และเป็น
การช่วยเหลือผู้ปกครองแบ่ง
เบาภาระหรือคา่ใช้จ่ายได้            
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงการรู้จักใช้เงิน
ทุนการศึกษาอย่างประหยัด  
อดออม  และคุ้มคา่ 
 

ทุนการศึกษาไปเป็นค่าใช้จ่าย
ทางด้านการศึกษา  และเป็น
การช่วยเหลือ 
ผู้ปกครองแบ่งเบาภาระหรือ
ค่าใช้จ่าย  และนักเรยีน
ตระหนักถึงการรู้จักใช้เงิน
ทุนการศึกษาอย่างประหยัด  
อดออม  และคุ้มคา่ 

ทุนการศึกษามาใช้อย่างรู้
คุณค่า 
2. ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนนำทุนการศึกษาไป
เป็นค่าใช้จ่ายทางด้าน
การศึกษาและเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ปกครองแบ่งเบา
ภาระหรือค่าใช้จ่ายได ้
3. ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนตระหนักถึงการรู้จัก
ใช้เงินทุนการศึกษาอย่าง
ประหยดั  อดออม  และ
คุ้มค่า   

พิจารณาและ
ยื่นใบสมัคร
ไว้กับเจ้าของ
โครงการ
ตามที่กำหนด 
หากนักเรียน
ที่ข้ึนบัญชีไว้
ยังไม่ได้รับ
ทุนการศึกษา
ให้ยกยอดไป
ขึ้นบัญชีในปี
ต่อไป 

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความ
พร้อมด้านการเรียนรู้จากการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. เพื่อให้สถานศึกษาบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เสมอภาคและ
เป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  100  
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนมีความพร้อมด้านการ
เรียนรูจ้ากการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  
สถานศึกษาบริหารจดัการ

4 1,479,544 
 

ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  100 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนมีความพร้อมด้าน
การเรยีนรู้จากการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

  เทศบาล 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๓๙  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนเข้ารับการศึกษาและ
อยู่ศึกษาจนครบหลักสตูรใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เสมอภาคและ
เป็นธรรมใน 
รายการพื้นฐาน  และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้นักเรยีนเข้ารบั
การศึกษาและอยู่ศึกษาจนครบ
หลักสตูรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2. ร้อยละ  100  ของการ
บริหารจดัการในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  เสมอ 
ภาคและเป็นธรรม 
3. ร้อยละ  100  ของ
นักเรียนได้รับแรงจูงใจเข้ารับ
การศึกษาและอยู่ศึกษาจน
ครบหลักสูตรในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

26 ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) 
 

1. เพื่อให้นักเรียนทีไ่ดร้ับ
โอกาสทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่อง ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน  
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้
จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน) แก่นักเรียนยากจน 
ตามระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  100  
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนท่ีได้รับโอกาสทาง
การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
นโยบายของรัฐบาลในเรื่อง ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน สถานศึกษาได้จดัสรร
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน 
สำหรับนักเรียนยากจน) แก่
นักเรียนยากจนตามระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

2 14,500 
 

ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  96.09 
อยู่ในระดับดเียี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  95.59  
นักเรียนท่ีได้รับโอกาสทาง
การศึกษา            มีความรู้ 
ความเข้าใจนโยบายของ
รัฐบาล  ในเรื่องค่า
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 
-ร้อยละ 100  ของเงิน
อุดหนุนสำหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น ท่ีโรงเรียนไดร้ับ

  เทศบาล 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นักเรียนทีไ่ดร้ับ
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน  รู้คุณคา่  นำเงินไป
ใช้ในสิ่งที่จำเป็นด้าน
การศึกษาและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ท้องถิ่นและนักเรียนท่ีได้รับ
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน  รู้คุณคา่  นำเงินไปใช้
ในสิ่งที่จำเป็นด้านการศึกษา
และเกดิประโยชน์สูงสดุ 

จัดสรรให้แก่นักเรียนยากจน
ตามระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น 
-ร้อยละ 92.65 ของ
นักเรียน ที่ไดร้ับ
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน  รู้คุณคา่  นำเงินไป
ใช้ในสิ่งที่จำเป็นด้าน
การศึกษาและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

27 จัดสรรเงินอุดหนุน   นักเรยีน
ยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไข 

 

เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Cash 
Transfer: CCT ) สำหรับ
บรรเทาอุปสรรคการมาเรยีน 
และสนบัสนุนสถานศึกษาให้
สามารถส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางการศึกษาและ
พัฒนาการของนักเรียนท่ี
สอดคล้องกับความถนัดและ
ความต้องการตามศักยภาพ 

นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนายาว 

1 - 3 - นักเรียนได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข  ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

- - ตชด. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๔๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดทำแผนการรับ
นักเรียนและแนวปฏิบตัิการ
รับนักเรียน  
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก อายุ 3 
– 6 ปี ในเขตบริการของ
โรงเรียนตชด.บ้านนาอิสาน 
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ในระดับก่อนประถมศึกษา 
3. เพื่อเกณฑ์เด็กภาคบังคับ
ในเขตบริการไดร้ับการ
จัดสรรโอกาสทางการศึกษา
และเข้าเรียน 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่
จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนในสังกัดจัดทำ
แผนการรับนักเรยีนร้อยละ 
100  
2. ประชากรเกิด ปี 2559, ปี 
2558, ปี 2557 ปี 2556 
ในเขตบริการฯ ไดร้ับการ
เตรียม ความพร้อมก่อนเข้า
เรียน ร้อยละ 80 
3. ประชากรเกิด ปี 2557 ได้
เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ร้อยละ100  
4. นักเรียนท่ีจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรยีน
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อย
ละ 100  
5. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด
มีแผนการรับนักเรียน  
6. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด
มีแผนการรับนักเรียน  
7. ร้อยละของประชากรเกิด ปี 
2559, ปี 2558, ปี 2557 
ปี 2556 ในเขตบริการฯ 
ได้รับการเตรียม ความพร้อม

1 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาอิสาน มีการ
วางแผนการรับนักเรียน และ
ดำเนินการรับนักเรียนอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม และ
ทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุน
ประชาสมัพันธ์รณรงค์การรับ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ
โดยเปดิโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ประชาชน ได้รบัรู้ข้อมลู
ข่าวสารและการจัดกิจกรรม
โรงเรียน อย่างจริงจังพร้อม
ส่งบุตรหลานให้ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ตชด.  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก่อนเข้าเรียน ในระดับประถม
ศึกษา 
 8. ประชากรเกิด ปี 2557 
ได้เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ครบทุกคน 
9. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรยีน
ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 
 

29 ทุนอุดหนุนการศึกษา 1. เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษากับ
นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย ์
3. เพื่อให้นักเรียนท่ีด้อย
โอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น  

นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการศึกษา ร้อยละ 90 

2 - 1. นักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ไดร้ับการสนับสนุนทาง
การศึกษาและไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 
2. สามารถเข้าถึง
ผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา
ได้รับโอกาสในการศึกษาทุก
คน 

- - ตชด. 

 
 
 
 
 
 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๔๓  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน  18  โครงการ)  

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                

ตัวชี้วัดของโครงการ 
ไตรมาส 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา/

อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 การวิจัยด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อศึกษารูปแบบการจดั
กิจกรรมอนรุักษ์ธรรมชาติป่า
ชายเลน เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

รายงานวิจัย รูปแบบการจดั
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติป่า
ชายเลน เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

3-4 20,000 ผู้เรยีนมีความรู้และจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สูงขึ้น 

- - สพป.ฉช 1 

2 ลด คัดแยกขยะมลูฝอยและ
แปรรูปขยะอินทรีย ์

   21,000 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทราสร้าง
พฤติกรรมให้บุคลากรใน
สังกัดคัดแยกขยะใช้กระดาษ 
reuse และส่งเสรมิให้
บุคลากรใช้ภาชนะท่ีคงทนนำ
กลับมาใช้ใหม่ส่งผลให ้
- ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ต้องส่งกำจัดลงร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปรมิาณขยะมลู
ฝอยท่ีส่งไปกำจัดของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- ลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้
ครั้งเดียวท้ิงและถุงพลาสติก
หูหิ้วของหน่วยงานร้อยละ 

  สพม.6 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10 เมื่อเทียบกับการทิ้งแก้ว
พลาสติกใช้ครั้งเดียวและ
ถุงพลาสติกหูหิ้วของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- การใช้โฟมบรรจุอาหารใน
หน่วยงานลง 
- จำนวนการใช้กระดาษ
ลดลงเป็นไปตามเปา้หมาย 

3. สร้างจิตสำนึกและความรู้ใน
การผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

   20,000 ดำเนินการโดยไดร้ับ
งบประมาณจาก สพฐ. ให้
ดำเนินการจัดทำวิจัยส่ง
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
รายงานผลการดำเนิน
โครงการผ่านกระบวนการ
บริหารจดัการ กระบวนการ
นิเทศ การจัดการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมการสรา้งจิตสำนึก 
ความรู้ การบริโภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม การ
บริหารงานดา้นสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ขยายผลถึงการ

  สพม.6 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป็นโรงเรียนสเีขียวผ่านการ
ทำบันทึกข้อตกลงกับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ
โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี 3 
ฉะเชิงเทรา ในการอนุรักษ์ใช้
พลังงานไฟฟ้า เป็นไปตาม
เป้าหมายของ สพฐ. 

4 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    

1. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรยีนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กิจกรรมการผลิตปุย๋น้ำหมัก
ชีวภาพ 
2. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรยีนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก 

1.ร้อยละ 80 ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ของโรงเรยีนมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กิจกรรมการผลิตปุย๋น้ำหมัก
ชีวภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนฉะเชิงเทราปญัญานุ
กูลมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ

 40,000 91.64 -การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูเ้รื่อง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงขาด
ความต่อเนื่อง 
 

1.ส่งเสรมิการ
จัดแหล่งเรียนรู้
เรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เพื่อให้นักเรียน
สามารถศึกษา
เรียนรูไ้ด้อยา่ง
ต่อเนื่อง    
2.สนับสนุน
กิจกรรมและ
สื่อการสอน

โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกลู 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรยีนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กิจกรรมธนาคารขยะ 
4. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรยีนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กิจกรรมสืบสานวิถีชาวนา 

เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสรมิ
การใช้พลังงานทางเลือก 
3.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนฉะเชิงเทราปญัญานุ
กูลมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงธนาคาร
ขยะ 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนฉะเชิงเทราปญัญานุ
กูลมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสืบสานวิถี
ชาวนา 

เรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ครูและ
บุคลากร 

5 ลูกเสือจติอาสาช่อสะอาด
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกวิทยาลยัเฉลมิพระ
เกียรต ิ

1. เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี               
2. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ                     
3. เพื่อปลูกฝังบ่มเพาะ
ความรูส้ึกนึกคิดที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบัน

ลูกเสือวิสามญั มีจิต
สาธารณะ ปฏิบตัิตามกฎและ
คำปฏิญาณตนของลูกเสือ 
และมีจติสำนึกอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1-4 5,000 ลูกเสือวิสามญั มีจิต
สาธารณะ ปฏิบตัิตามกฎและ
คำปฏิญาณตนของลูกเสือ 
และมีจติสำนึกอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์โค
วิด ทำให้ไม่
สามารถจัด
กิจกรรม

บางอย่างได ้

 อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

พระมหากษตัริย์ให้กับลูกเสือ
วิสามัญ      
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามศาสตร์
พระราชา 

6 “คนดี รู้จริง ทำเป็น” ตามรอย
พระยุคลบาท 

1. เพื่อเฉลมิพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ 
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย 
จิตสํานึกความเป็นไทย และ
ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
3. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรใน
สถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนใน
ชุมชน ได้น้อมนำหลักการ
ทรงงานไปปฏิบัติใหเ้ป็น
รูปธรรม เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักในพระมหา
กรุณาธิคณุต่อสถาบัน

นักเรียน นักศึกษา มี
คุณธรรม จรยิธรรม นำ
ความรู้ และทักษะไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้อย่างมี
มาตรฐาน 

4 229,500 นักเรียน นักศึกษา มี
คุณธรรม จรยิธรรม นำ
ความรู้ และทักษะไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้อย่างมี
มาตรฐาน 

สถานการณ์โค
วิด ทำให้ไม่
สามารถจัด
กิจกรรม

บางอย่างได ้

 อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

พระมหากษตัริย์ มีความรัก
ความสามัคคี ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โครงการคลินิกช่างไฟฟ้า 
สำหรับเป็นศูนยร์วมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทาง
เทคโนโลยีวิชาชีพช่างไฟฟ้า 
ศูนย์บริการประชาชนและ
เป็นศูนย์ฝึกทักษะความ
ชำนาญด้านไฟฟ้า 

7 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน ์

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์อยา่ง
ต่อเนื่องของแผนกวิชาการ
เลขานุการและการจัดการ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
3. เพื่อให้ภูมิทัศน์บนแผนก
วิชาการเลขานุการและการ
จัดการสำนักงาน มี

เชิงปริมาณ 
- หน้าห้องปฏิบัติการ จำนวน 
4 ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
- ทำให้ห้องปฏิบัติการของ
แผนกมีภมูิทัศน์ท่ีสวยงาม
และดีขึ้น นักเรียน นักศึกษา
มีความสามัคคีกัน 

2 1,850 1. ทำให้บนแผนกวิชาการ
เลขานุการและการจัดการ
สำนักงาน มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและดีขึ้น 
2. นักเรียน นักศึกษาได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
3. นักเรียน นักศึกษา หันมา
ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของแผนกฯ 

วิทยาลัยฯมี
พื้นที่ค่อนข้าง
จำกัด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

8 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประจำปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีส่วนร่วมรักษาพันธ์พืช และ
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียน นักศึกษามสี่วนร่วม
รักษาพันธ์พืช และสรา้ง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
- นักเรียน นักศึกษามีส่วน
ร่วมรักษาพันธ์พืช และสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

4 10,000 - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
- สถานศึกษามีโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
- นักเรียน นักศึกษามีส่วน
ร่วมรักษาพันธ์พืช และสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

9 การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจแนวคดิหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1-4 474‚400 1.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามร้อย
ละที่กำหนด 

- - 
 
 

กศน
ฉะเชิงเทรา 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๕๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อเรยีนรู้แนวทางการนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 
ส่งเสริมขยายผลงานการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง
และชุมชน 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได ้
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมสี่วนร่วมในการ
เผยแพร่ ส่งเสริมขยาย
ผลงานการปฏิบัตติามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของตนเองและชุมชน 

2.ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถ
ปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ตามร้อยละ
ที่กำหนด 
3.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่ ส่งเสริม
ขยายผลงานการปฏบิัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของตนเองและ
ชุมชนตามร้อยละที่กำหนด 

10 พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู 
 

๑. เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา  
 ๒. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา  
 ๓. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถนำความรู้

๑. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๑-๒ นำความรู้ ความ
เข้าใจแนวคิดการเรียนรู้ด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้พัฒนานักเรียน
ในชุมชนท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ช้ันปีท่ี๑-๒ ไดร้ับความรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้างองค์ความรู้ให้กับ
นักเรียนเพื่อบริการวิชาการ
แก่ชุมชนได้  

๓ ๒๐๐,๐๐๐ - นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
นำไปพัฒนาตนเองเพื่อ
ประพฤติปฏบิัติตนในการ
เป็นครูที่มีคณุภาพ และ
สามารถนำความรู้ ความ
เข้าใจตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตความพอเพียงไป
ถ่ายทอดและจดักิจกรรม
ให้กับนักเรียนในโอกาสต่อไป 

- - มรร. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๕๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ
ตนและใช้ในการจดัเพื่อให้
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
สามารถนำความรู้ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนและ
ใช้ในการจัด 

ร้อยละ ๘๐ 

11 สวนพฤกษศาสตร ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  

4 25,000 รร.ดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

- - อบจ.
ฉะเชิงเทรา 

12 Cleaning  Daily 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
พื้นฐานของการทำความ
สะอาด           ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้พ้ืนท่ีบริเวณ
โรงเรียนสะอาดเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  รักษา
ความสะอาดและรักษา
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  80 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนรูจ้ักพ้ืนฐานของการ
ทำความสะอาดที่ถูกต้อง  
พื้นที่บริเวณโรงเรยีนสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย  และ
นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้รับการ
ปลูกฝังในเรื่องของการรักษา
ความสะอาดและรักษา
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

1-4 40,000 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  94.98 อยู่ใน
ระดับ 
ดีเยี่ยม ดังนี ้
1. ร้อยละ  94.60 ของ
นักเรียนรูจ้ักพ้ืนฐานของการ
ทำความสะอาดที่ถูกต้อง 
2. ร้อยละ 95.00 ของพื้นที่
บริเวณโรงเรียนสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
3. ร้อยละ  95.35  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

-นักเรียนบาง
คนมาไม่
ทันเวลาในการ
ทำกิจกรรมใน
ตอนเช้า 
 

-ควรปลูก
จิตสำนึกให้
นักเรียนทุกคน
รู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม
ตามศาสตร์
พระราชา 

เทศบาล 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๕๒  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของ
การรักษาความสะอาด 

13 รักต้นไม ้ 1. เพื่อให้นักเรยีนรู้จักชนิด
ของต้นไม้และมีรับผิดชอบใน
การดูแลต้นไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

ค่าเป้าหมาย  
- ร้อยละ  80 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
นักเรียนรูจ้ักชนิดของต้นไม้
และมรีับผิชอบในการดูแล
ต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงเรียน 

1-4 10,000 ผลการดำเนินงาน 
- ร้อยละ  97.50 
นักเรียนรูจ้ักชนิดของต้นไม้
และมรีับผิชอบในการดูแล
ต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนและรักษา
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 

  เทศบาล 

14 สวนพฤกษศาตรโ์รงเรยีน  
กิจกรรมสร้างจติสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 

1. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอยา่งพรรณไม้  
ข้อมูลพรรณไม้  และการเก็บ
รักษา                      
2. เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาเป็นสื่อการเรียน
การสอน รู้จักชนิดของพรรม
ไม้  และเผยแพร่สูภ่ายนอก                  
3. เพื่อให้นักเรียนแต่ละ
ระดับได้มสี่วนร่วมในการ
ดูแลพื้นที่รับผิดชอบตาม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน                     4.  

นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนายาว  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี   
๑ – ๖ 

1 - 4 ๑๘,๒๘๐. นักเรียนทุกคนมสี่วนร่วมใน
การเรยีนรู้  และดูแลสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
มีจิตสำนึกในคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รัก
และภาคภูมิใจในโรงเรยีน 
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึ้น 
 

  ตชด. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๕๓  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
ในโรงเรียน  
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
นักเรียนเห็นคุณคา่ของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

15 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม             
- กิจกรรมการปลูกป่า        - 
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก                   
- กิจกรรมการลดขยะใน
โรงเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
ตระหนักถึงการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนเพิ่ม
พื้นที่ป่า  
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน 
เรียนรูด้้านการใช้ประโยชน์
ของหญ้าแฝก 
4. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนลด
การใช้ถุงพลาสติก  
5. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนการ
คัดแยกขยะก่อนท้ิงในถังขยะ     

นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนายาว
ในระดับชั้น ป.๑ – ๖ 

1 - 3  ๑. ผู้เรียนมคีวามตระหนักรู้
เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ในโรงเรียนและชุมชน 
3. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ผู้เรียนมีการปลูกและดูแล
ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 
5. ผู้เรียนมีการปลูกและดูแล
หญ้าแฝกในโรงเรยีน 

  ตชด. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. ผู้เรียนมีการลดใช้
ถุงพลาสติกในโรงเรียน 
7. ผู้เรียนมีการคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิง 

16 เพาะพันธ์ุกล้าไม้ ขยายพื้นป่า 1.ปลูกป่าขยายพันธ์ุไม้ป่า  
รักษาสภาพแวดล้อม 
2.ขยายสู่ชุมชน 
 

1.เพาะกล้าไม้ ให้ได้จำนวน
ตามที่ตั้งไว ้
5.ปลูกป่าในชุมชนและในรร.
ให้นักเรียนและชุมชนมีความ
เข้าใจ ประโยชน์ในการปลูก
ป่า 
 

1 - 1. ไดร้ับประสบการณ์ทำงาน 
2. มองเห็นช่องทางอาชีพ 
3. ไดเ้รียนรู้คณุธรรม 
จริยธรรมจากการปฏิบตัิจริง 
4. เพาะกล้าไม้ ม.ค.-พ.ค. 
ปลูก มิ.ย.-ก.ย. จำนวน 
5,000 ต้น  

ขาดหน่วยงาน
ที่สนับสนุน
อุปกรณ์พันธุ์ไม้
ที่หายาก 

ขอหน่วยงาน
สนับสนุน 
 

ตชด.  

17 ปลูกผักปลอดสารพิษใน
โรงเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับประทาน
อาหารที่ไมม่ีสารพิษ 
2. ใช้ประโยชน์จากพันธุไ์ม้
ในการทำสารไล่แมลง 
3. รักษาสภาพแวดล้อมและ
ความสมดุลทางธรรมชาต ิ

1. ปลูกได้ตลอดปี ผลผลติ
ออกท้ังปี ปลูกผักปลอด
สารพิษเป็นการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสามารถประกอบ
อาชีพได้ การไม่ใช้สารเคมี 
ทำให้ดินมีชีวิต 
2. ให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ร้อยละ 100 ถึงผลดีของการ
ใช้สมุนไพรเป็นการรักษา
ความสมดุล ทางธรรมชาต ิ

2 - 1. ไดร้ับประสบการณ์จาก
การทำงาน 
2. มองเห็นช่องทางอาชีพ 
3. ไดเ้รียนรู้คณุธรรม 
จริยธรรมจากการปฏิบตัิจริง 
 
 

  ตชด.  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาส 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

18 ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกท่ีดีให้กับลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ร่วมทำกิจกรรมจติอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ รู้คณุค่า
ของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น    
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสาธารณะและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

1. ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ 
เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมทำ
กิจกรรมจติอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ จำนวน 300 คน 
2. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้น้อมรำลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
รู้คุณคา่ของการแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจติ
สาธารณะ 

1 10,000 1. ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ 
เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมทำ
กิจกรรมจติอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ จำนวน 300 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้น้อมรำลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
รู้คุณคา่ของการแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจติ
สาธารณะ 

- - ศธจ.ฉช. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (จำนวน 26 โครงการ) 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                

ตัวชี้วัดของโครงการ 
ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา อำเภอ 
และกลุม่โรงเรียนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้

 

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อำเภอ และกลุม่
โรงเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีให้กับข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1                   
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 ให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน                  

อำเภอและกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้นการสร้าง
ความเข้มแข็ง ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อำเภอละ 
40,000 บาท และ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา         
เขต 1 ให้โรงเรียนในสังกัดใช้
เป็นแหล่งเรียนรูร้่วมกัน                   

4 200,000 อำเภอและกลุ่มโรงเรียน 
และโรงเรียนในสังกัด มี
แนวทางในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ 

  สพป.ฉช 1 

2 
 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
การนำผลการทดสอบ
ระดับชาติ(NT/O-NET)ไปใช้
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ัง 4 กลุม่สาระ 

1.ศึกษานิเทศก/์คณะทำงาน 
ละวิทยากรประจำ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 
คน 

1-3 50,000 1.สถานศึกษาใน
กลุ่มเป้าหมายมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 3 

  สพป.ฉช 1 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๕๗  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ) 
2. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

2.ผู้บริหารสถานศึกษา
(โรงเรียนในกลุ่มต่ำ 61 
โรงเรียน) ครูวิชาการ 138 
โรงเรียน 

2.ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
และครูในสังกัด สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถ
วิเคราะหผ์ลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ        
(NT/O-NET)ช้ัน ป.3 และ 
ป.6 เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนได ้
3.การนเิทศการบริหาร
จัดการ การจัดการเรยีนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

3 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
 

1. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 
2. เพื่อส่งเสริมระบบนเิทศ 
ติดตาม ประเมินผลที่มตี่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา จำนวน 9 
คน 
2. คณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
3. คณะกรรมการ ร่วมกัน
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

- - - เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส      โคโร
นา 2019 
(COVID-19) 
จึงไม่    
สามารถจัด
ประชุม

 สพป.ฉช 1 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แสดงความคดิเห็น ให้
ข้อเสนอแนะและให้
คำปรึกษาตามบทบาท 
หน้าท่ี ส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบการนเิทศการศึกษา 
และการพัฒนาโรงเรียนสู่
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
เพื่อพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 

คณะกรรมการ
ได ้

4 เสรมิสร้างความรูด้้านกฎหมาย
และวินัยสำหรับผู้บรหิาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

   ๑๘,๔๗๓ อบรมออนไลนผ์ู้บรหิาร
สถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียน
ละ ๒ คน จำนวน ๑๔๕  

  สพป.ฉช.2 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๙๐ 
คน 

5 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
 
 
 

        ๙,๔๕๐ ๑. จัดประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี และ
สถานศึกษา และแนว
ทางการกรอกแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ดำเนินการพัฒนาจิต เพื่อ
เสรมิสร้างแนวคิด/ทัศนคติสู่
จิตอาสา 
๓. ดำเนินกิจกรรม Big 
Cleaning day และ
สนับสนุนกิจกรรมชมรม 

  สพป.ฉช.2 

6 แลกเปลีย่นเรยีนรู้การบริหาร
จัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 

    
 
 

 ๑๑๐,๔๑๐ 1. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการ
บริหารจดัการองค์กรตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๖๐  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 ให้เกิดผลสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยใช้ยุทธศาสตร์
ชาติเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
๒. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการ
ประเมินองค์การที่ครอบคลุม
ภาพรวมในทุกมิติ และ
ปรับปรุงอย่างรอบดา้นและ
ต่อเนื่อง ตามกรอบการ
บริหารจดัการองค์กร เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการหน่วยงานใหไ้ด้
มาตรฐาน 

7 ขับเคลื่อนนโยบายทุกมิต ิ        ๓๐,๕๐๐ 1. บุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 และ
ผู้บริหารสถานศึกษานำ
นโยบายสู่การปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตามเป้าหมาย 

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๖๑  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มี
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นเครื่องมือการดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8 ตรวจตดิตามรายงานการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและ
การพัสดุของโรงเรียนขนาดเล็ก  

   ๒,๗๖๐ ๑. ออกตรวจตดิตาม
โรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้
สถานศึกษาและบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และไดร้ับ
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข
และปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม ครบทุกโรงเรียน 
2. ออกตรวจตดิตาม
สถานศึกษา ทำให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดำเนินงานโครงการ

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๖๒  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ถูกต้องตาม
แนวทางที่กำหนด 

9 ตรวจตดิตามงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา 

         ๙,๓๖๐ ๑. ออกตรวจตดิตามโรงเรียน
ในสังกัดทำให้สถานศึกษา
และบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชแีละพัสดุได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  
และได้รับข้อเสนอแนะ แนว
ทางแก้ไขและปรบัปรุงให้
เป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
ครบทุกโรงเรียน 
2. ออกตรวจตดิตาม
สถานศึกษา ทำให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดำเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ

  สพป.ฉช.2 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๖๓  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ถูกต้องตาม
แนวทางที่กำหนด 

10 อบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายวินัย
และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบตัิ
ราชการ  

   - สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จัด
อบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วินัย
และกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบ 
online โดยเชิญวิทยากร
จาก สพฐ. มีผูเ้ข้ารับการ
อบรมจำนวน 362 คน ผ่าน
การทดสอบ คดิเป็นร้อยละ 
92.26 ของผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งหมด เกินเป้าหมาย
ของโครงการที่กำหนด 

  สพม.6 

11 นิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  

   - พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บุคลากรที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาทุก
แห่ง โดยการใช้ระบบ 

  สพม.6 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๖๔  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

onlineส่งผลให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา  สามารถจัดทำ
รายงานประจำปีที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน 

12 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน 

1.  เพื่อให้บุคลากร และ 
นักเรียนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากร 
นักเรียนรักท้องถิ่นและเกิด
ความรู้ในการอนรุักษ์สิ่งท่ีมี
คุณค่าในท้องถิ่นของตนเอง 
3 เพื่อให้บุคลากร นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การบำเพ็ญประโยชน์ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รักท้องถิ่นและเกิดความรู้ใน
การอนุรักษ์สิ่งท่ีมีคณุค่าใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รักท้องถิ่นและเกิดความรู้ใน
การอนุรักษ์สิ่งท่ีมีคณุค่าใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
3.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
เกิดได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 12,000 91.22 ในปีนี้ได้เกิด
การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทำ
ให้ไม่สามารถ
นำดำเนินงาน
หรือกิจกรรม
บางกิจกรรมได ้

  บางกิจกรรม
สามารถนำมา
ปรับให้
ดำเนินการ
ภายในโรงเรียน
ได้เพื่อให้
นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรม 
 

โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกลู 

13 พัฒนาสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษา 

1. เพื่อจัดเช่าโดเมนเนม และ
เช่าพ้ืนท่ีโฮสติ้งส ์
www.ccscat.ac.th 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1-4 63,600 1. วิทยาลัยมีพื้นท่ีที่สามารถ
ติดต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ และ
ประชาสมัพันธ์ที่มีเทคโนโลยี

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๖๕  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อเช่าคู่สายสำหรับ
บริการอินเตอร์เนต็ของ 3BB 
3. เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร
(ไปรษณยี์และโทรศัพท์) 
4. เพื่อจัดหาวสัดสุำหรับซ่อม
ระบบเครือข่าย (สายเคเบิล้)  
เมื่อระบบเกิดปญัหาเร่งด่วน 
5. เพื่อจัดทำข้อมลู
ประชาสมัพันธ์ และข้อมลู
พื้นฐานบนเว็บไซต์ใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 

1. มีโดเมนเนมและเช่าพื้นที่
โฮสติ้งส์ www.ccscat.ac.th  
จำนวน 12 เดือน 
2. มีคูส่ายสำหรับบริการ
อินเตอร์เนต็ของ 3BB เพิ่ม
เพื่อเอ้ือต่อการบริหารจดัการ 
จำนวน 12 เดือน 
3. มีเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร 
(ไปรษณยี์และโทรศัพท์)  
จำนวน 12 เดือน 
4. มีวัสดุสำหรับซ่อมระบบ
เครือข่ายเมื่อมีปัญหาเร่งด่วน 
5. มีข้อมูลพื้นฐาน ข้อมลู
ประชาสมัพันธ์ของวิทยาลัย
เป็นปัจจุบัน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. วิทยาลัยมีพื้นท่ีที่สามารถ
ติดต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ และ
ประชาสมัพันธ์ที่มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการ
บริหารจดัการและการจัดการ
เรียนการสอน 

ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการ
บริหารจดัการและการ
จัดการเรียนการสอน 
2. วิทยาลัยมีช่องทางระบบ
อินเตอร์เนต็เพิ่มนอกจาก
ระบบ Unitnet 
3. วิทยาลัยมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารทีต่้องใช้
เอกสารหลักฐานทางราชการ 
(ไปรษณยี์โทรศัพท์) 
4. ระบบเครือข่ายมี
เสถียรภาพมากขึ้น และ
สามารถแก้ปัญหาไดเ้ร็วข้ึน
เมื่อมีปัญหาด้านอุปกรณ์
ชำรุดหรือหมดอายุการใช้
งาน 
5. วิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยเป็นปจัจุบันและ
สามารถให้ข้อมูลแกผู่้สนใจ
ได้เมื่อต้องการทราบข้อมลูไม่
ต้องติดตามด้วยการมีหนังสือ
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. วิทยาลัยมีช่องทางระบบ
อินเตอร์เนต็เพิ่มนอกจาก
ระบบ Unitnet 
3. วิทยาลัยมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารทีต่้องใช้เอกสาร
หลักฐานทางราชการ 
(ไปรษณยี์โทรศัพท์) 
4. ระบบเครือข่ายมี
เสถียรภาพมากขึ้น และ
สามารถแก้ปัญหาไดเ้ร็วข้ึน
เมื่อมีปัญหาด้านอุปกรณ์
ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน 
5. วิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ของ
วิทยาลัย 

ติดตามหรือโทรศัพท์ติดตาม
มายังหน่วยงาน 

 

14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุก
ภาคส่วน 

1. เพื่อผลิตกำลังคนท่ีมี
คุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ

ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกจิและ
หน่วยงานภาครัฐร่วมจดัการ
เรียนการสอน ทำให้นักเรยีน 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1-4 10,000 ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกจิและ
หน่วยงานภาครัฐร่วมจดัการ
เรียนการสอน ทำให้นักเรยีน 
นักศึกษามีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สถานการณ์โค
วิด ทำให้ไม่
สามารถจัด
กิจกรรม
บางอย่างได ้

- 
 
      
      
 
 
 
 

อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกจิและ
หน่วยงานภาครัฐ 
 

  

15 สร้างความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในประเทศ        
และต่างประเทศมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
ในอนาคต 
2. เพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงาน
ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากร ด้านการ
แลกเปลีย่นครู นักเรียน
นักศึกษา  ด้านทุนการศึกษา  
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  
ครุภณัฑ์ ฯลฯ ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ  80  ของจำนวน
สาขางานท่ีเปิดสอน จัดหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคณุวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน 
-  ครู นักเรียนนักศึกษา  
ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับองค์กรทุกภาค
ส่วน  ไม่น้อยกว่า 3 สาขา
วิชาชีพ 
-  สถานศึกษาได้รบัการ
สนับสนุนทรัพยากร ด้านด้าน
ทุนการศึกษา งบประมาณ  
วัสดุ อุปกรณ์  ครุภณัฑ์  
ฯลฯ ไม่ น้อยกว่า 3  
รายการ 

3 - 4 104,000 สามารถดำเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยได้ทำความ

ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในประเทศไทย 

จำนวน 10 แห่ง และ
ต่างประเทศ จำนวน 2 แห่ง 

เนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 ทำ
ให้ไม่สามารถ
เดินทางไป
ติดต่อ
ประสานงาน
และทำความ
ร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบการได้ 
จึงจัดพิธีลง
นามความ
ร่วมมือใน
รูปแบบ
ออนไลน์ แทน 

 อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

-  องค์กรทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOA) และบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาไม่น้อย
กว่า  10  แห่ง   

16 สร้างความร่วมมือกับการ
จัดการอาชีวศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการ
จัดการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะตรงตามต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต 
2. เพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงาน
ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากร ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการสนับ
สนับสนุนการอาชีวศึกษา 

เชิงคุณภาพ              - 
องค์กรทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ            เชิง
ปริมาณ                -องค์กร
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลง ลงนามความร่วมมือ 
ในการจัดการอาชีวศึกษา   
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

3 10,000 องค์กรทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลง ลงนาม
ความร่วมมือ ในการจัดการ
อาชีวศึกษา    

 

  อาชีวศึกษา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

17 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน โรงเรยีนใน
โครงการกองทุนการศึกษาและ

๑. เพ ื ่อพ ัฒนาผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียน และพัฒนาผล
การสอบ O-net ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และพัฒนาผล
การสอบ O-net ของ
นักเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

๓ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ผลการดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
โดยดำเนินงานผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ  

-  มรร. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน 
 

๒. เพื ่อยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน ผ่าน PLC 
๓. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ 
๔. เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนให้มี
ท ักษะการเร ียนร ู ้  ๔ กลุ่ม
สาระ และมีคุณลักษณะ ๔ 

๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิดาน
การเรยีนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนให้สูงขึ้น ผ่าน 
PLC เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถใน การ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 
๔.  ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหาสาระการเรยีนรู้ 
๔ กลุ่มสาระ และมี
คุณลักษณะ ๔ ร้อยละ ๘๐ 

จำนวน 4  กิจกรรม   
1) ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่าน
กระบวนการ PLC และการ
นิเทศติดตาม  
2) ยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ผ่าน PLC  
3) การพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการส่งเสริมใหผู้้เรยีนมี
ทักษะการเรยีนรู้  5 กลุ่ม
สาระ และมคีุณลักษณะ 4  
ตามพระบรมราโชบาย  และ  
4) พัฒนาสมรรถนะครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
การจัดการเรยีนรู ้

18 ขอความอนุเคราะห์ครูจาก
โรงเรียนเครือข่ายในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนใหม้ีความเข้มแข็งใน
ทุกด้าน 

ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การศึกษา  ร้อยละ 80 

1 - 
 
 

ให้ครูโรงเรียนคู่ขนาน
แลกเปลีย่นครเูข้ามาสอนใน
รายวิชาที่ครูใน รร. ไม่ถนัด 
 

- 
 
 

- 
 

 

ตชด.  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

19 ขอรับการอบรมสัมมนาครู รร.
ตชด.จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ์

เพื่อให้โรงเรียนมีเครือข่าย
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ และ
องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านการสอน 
2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง
การศึกษาดีขึ้น 

2 - มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 
จัดการอบรมสมัมนาให้คณะ
ครูตามสาระการเรียนรู ้

- - ตชด.  

20 ขอรับการสนับสนุนการเรียน 1. เพื่อให้เครือข่ายการศึกษา
สนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 

1.นักเรยีน มีประสบการณ์
ด้านการศึกษาการดำเนินการ
ชีวิต 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนา 

2 - ภูมิปัญญาชาวบ้าน ไดเ้ข้ามา
สอนการทำไอศกรีมมันม่วง 
การทำสบู่ฟักข้าว  การทำ
ขนมจากแป้งท้าวยายม่อม  

- - ตชด. 

21 อบรมครูประจำปี โดยการทำ 
MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ์
 

๑. เพื่อให้มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษา
พัฒนาครูเพื่อให้มีองค์ความรู้
ในการจัดการเรียนการสอน        
๒. เพื่อนำทักษะและเทคนิค
การสอนมาใช้ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน 

 3  การจัดอบรมครูประจำปีและ
นำความรู้มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยได้รับ
ความช่วยเหลือสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร ์

  ตชด. 

22 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความ
เชื่อมโยงการจดัทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
นโยบายและทิศทางการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการ

1. มีผูเ้ข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการสรา้งความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความ
เชื่อมโยงการจดัทำ
แผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 
25 คน 

1,3,4 23,900 1. มีผูเ้ข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการสรา้งความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
ความเชื่อมโยงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 

การจัดทำ
โครงการไม่
สามารถ
ดำเนินการจัด
ประชุมแบบ
มาร่วมประชุม

- ศธจ.ฉช. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

พัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา
ของประเทศ และการ
ขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีตาม
หลักความสัมพันธ์เชิงเหตผุล 
XYZ 
2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ทบทวน) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร)  
3. เพื่อให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
กรอบแนวทางในการพัฒนา

2. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา2563-
2565(ทบทวน) และ
แผนปฏิบัตริาชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
3. มีแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   
4. มีรายงานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564  

จำนวน 20 คน คดิเป็นร้อย
ละ 80 
2. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา2563-
2565(ทบทวน) และ
แผนปฏิบัตริาชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
3. มีแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   
4. มีรายงานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564  
5. บุคลากรในหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความ
เชื่อมโยงการจดัทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
นโยบายและทิศทางการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการ

ได้เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคไวรสัโค
โรนา 2019 
จึงต้องจัด
ประชุมแบบ
ออนไลน์ 
ร่วมกับสนง.
ศึกษาธิการ
ภาค 8 
เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมาย
ในการประชุม
ปฏิบัติการเป็น
กลุ่มเป้าหมาย
เดียวทำให้เกิด
ความซ้ำซ้อน
ในการ
ดำเนินงาน 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๗๒  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

การศึกษาไปในทิศทาง
เดียวกันเกิดความเชื่อมโยงใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกสังกัดในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และบูรณาการให้
ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม 
สนับสนุน ส่งเสรมิการจัด
การศึกษาของจังหวัดให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
กำหนด 

พัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา
ของประเทศ และการ
ขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีตาม
หลักความสัมพันธ์เชิงเหตผุล 
XYZ  สามารถนำความรู้ที่
ได้รับ ร่วมกันบูรณาการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อใช้
เป็นกอบแนวทางในการ
ดำเนินงานด้านการศึกษา
และขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา 

23 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

1. เพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8     
2. เพื่อประสานงาน เร่งรัด
ติดตามความก้าวหน้า 
ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
และเสนอแนะแกส่ถานศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา   

1. หน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ              
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 
8 แห่ง มีความพร้อมรับการ
ตรวจตดิตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ 2. ร้อยละ 
100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ
พร้อมรับการตรวจติดตามผล               

1-4 80,000 1. หน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ              
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 
8 แห่ง มีความพร้อมรับการ
ตรวจตดิตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ 2. ร้อยละ 
100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ
พร้อมรับการตรวจติดตามผล               

การดำเนินการ
ตามนโยบาย
ในช่วงที่ผ่านมา
มีปัญหาเรื่อง
การดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากจาก
สถานการณ์
การติดต่อของ

- ศธจ.ฉช. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๗๓  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อนำผลการตรวจ
ราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลระดับนโยบายสู่
การปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา   
4. เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานทุนการศึกษาและ
ดูแลผูไ้ดร้ับทุนการศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การดำเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการ   
3. ร้อยละ 100 ของผู้ไดร้ับ
ทุนการศึกษาทุกคน ไดร้ับ
การศึกษาต่อเนื่อง มีผลการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด         
4. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถ
นำนโยบายและจดุเน้นการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ลงสู่การปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  
5. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาสังกัด

การดำเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการ   
3. ร้อยละ 100 ของผู้ไดร้ับ
ทุนการศึกษาทุกคน ไดร้ับ
การศึกษาต่อเนื่อง มีผลการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด         
4. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สามารถนำนโยบายและ
จุดเน้นการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ลงสู่การปฏิบตัิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  
5. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาสังกัด

โรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ 
ทำให้งานบาง
เรื่องล่าช้า 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  
 

24 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
บุคลากรในสังกัดให้มี
แรงจูงใจและเจตคติที่ดตี่อ
การพัฒนาตนเอง   
2. เพื่อส่งเสริมบคุลากรให้
สามารถนำเอาทักษะ 
ประสบการณ์และความรู้ที่
ได้รับการพัฒนามาใช้                
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

1. บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 38 คน  
2. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจเข้า
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ด้านการเงินและพัสดุ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ     

4 45,120 1. บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.11  
2. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรในสังกัดได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเข้า
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ด้านการเงินและพัสดุ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง             
กับการปฏิบัตริาชการ     

- - ศธจ.ฉช. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๗๕  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่บุคลากรใหม้ีความรัก 
สามัคคี และมสีัมพันธภาพใน
องค์กร 

25 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ตำแหน่งครผูู้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕6๔ 

1. เพื่อให้ได้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครผูู้ช่วย ในสาขา
วิชาเอกต่างๆตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้กระบวนการ
สอบแข่งขันข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนด และมีมาตรฐานการ
สอบแข่งขันฯ 

ร้อยละ 100 ของการรับ
สมัครมีความถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.กำหนด 

3 180,800 ร้อยละ 100 ของการรับ
สมัครมีความถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.กำหนด 

เนื่องจากเป็น
การรับสมัคร
ด้วยระบบ
ออนไลน์ ทำให้
การตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผู้สมคัร
สอบแข่งขันฯ 
ทาง
อินเตอร์เนต็ 
อาจจะมีความ
คลาดเคลื่อน 
เนื่องจาก
เอกสารมีความ
ไม่ชัดเจน ไม่
ครบถ้วน ทำให้
การระบุ
คุณสมบัติของ
ผู้สมคัร

 ศธจ.ฉช. 



 

   

       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๗๖  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะ เชิงเทรำ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมายและ                
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไตรมาสที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

สอบแข่งขันฯ 
ไม่ถูกต้อง 

26 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ตำแหน่งครผูู้ช่วย กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕6๔ 

1. เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอกต่างๆ
ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อให้กระบวนการสอบ
คัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนด และมีมาตรฐานการ
สอบคัดเลือกฯ 

ร้อยละ 100 ของการรับ
สมัครมีความถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.กำหนด 

2 ๔๘,๑๕๐ ร้อยละ 100 ของการรับ
สมัครมีความถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ.กำหนด 

การตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผู้สมคัรสอบ
คัดเลือกฯ มี
ความยุ่งยาก
ซับซ้อน 
เนื่องจาก
เอกสารที่ใช้ใน
การ
ประกอบการ
สมัครมีเป็น
จำนวนมาก 
อาจจะทำให้
การระบุ
คุณสมบัติของ
ผู้สมคัรสอบ
คัดเลือกฯ ไม่
ถูกต้อง 

- ศธจ.ฉช. 

 
 



             

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 




