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คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  จัดทำข้ึนเพ่ือเปนการสรุปผล
การดำเนินงานและวิเคราะหถึงปญหาซึ่งอันเปนเหตุปจจัยที่มีผลตอรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ  (O - NET) ต่ำกวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 และเพ่ือเปนแนวทางใน
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสูการทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหไดตามเกณฑมาตรฐานของ
สถานศึกษาที ่เขารวมโครงการ  เพื่อนำขอมูลมาใชเปนแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคโครงการที่กำหนด คือ เพื่อพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการปฏิบัติที ่ดี 
(Best Practice) ดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู  ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมถึง
การพัฒนาการจัดการเรียนเรียนรู และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑรอยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
    

  เอกสารรายงานผลการดำเน ินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9   
ฉบับนี้ ไดรวบรวมผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงในปการศึกษา 2564 มี
สถานศึกษาที ่เขารวมโครงการ รวมทั ้งสิ ้น จำนวน 86  แหง จากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เทศบาล กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการเขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน
โครงการ เพื่อเปาหมายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยเริ่มตนจาก
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตการดำเนินงาน กิจกรรมการดำเนินงาน แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และผลการดำเนินงาน 
 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ ในฐานะหนวยงาน 
ทางการศึกษา ซึ ่งมีบทบาท ภารกิจสำคัญในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพื ้นท่ี  
เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะท่ี
จำเปนตอการเรียนรู ใหกับผูเรียนเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
ไดอยางมีค ุณภาพ จึงไดดำเนินโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศ ึกษา  
เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำการรายงานผลการดำเนินงานโครงการข้ึน 
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรูของหนวยงานในพื้นที่ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และเปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรูการพัฒนานวัตกรรม
การปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู   ดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาค และระดับจังหวัดเพื่อนำไปสูการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ียั่งยืนในอนาคต ขอขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สถานศึกษาที่เขา
รวมโครงการ เครือขายทุกแหงที่ใหการสนับสนุนและความรวมมือเปนอยางดี ในการจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการใหสำเร็จลุลวงและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 
กลุมพัฒนาการศึกษา 

      สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

(ก) 



บทสรุปผูบริหาร 
 

 การที ่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน ใหเกิดขึ ้นในอนาคตนั้น จะตองให
ความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ
การพัฒนาทั ้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหม ีการเตรียมความพรอมรับ                              
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัย
แวดลอมที ่ เอ ื ้อต อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการนอมนำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมไทยใหมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกำหนดยุทธศาสตรและ
วางเปาหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีสำคัญในดานตาง ๆ คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพและดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุงหวังใหมีการผลิตครูไดสอดคลอง
กับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพ
ในการสอนไดอยางเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนา
กำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ ที่มุงหวังใหกำลังคนไดรับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต                   
ที่มุงหวังใหการบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซ่ึง
ตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการและดานความเทาเทียม ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ท่ีมุงหวังใหคนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการ ดานความเทาเทียม และดาน
ประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา ท่ีมุงหวังใหมีการใชทรัพยากรท้ังดานงบประมาณและบุคลากรไดอยางคุมคา ไมเกิดการสูญเปลา 
และมีความคลองตัว ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานประสิทธิภาพ  
 

   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับมอบหมายจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหดำเนิน
โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
เผยแพรนวัตกรรมดังกลาว รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐานผานเกณฑเพิ่มข้ึน  
 
 

(ข) 



 
ซึ่งเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียน และเพื่อเปนการ
พัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพใน ศตวรรษทท่ี 21 ไดอยางมีคุณภาพ ท้ังนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบรุี และจังหวัดสระแกว โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน จํานวน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1. จัดทำศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ รวบรวมขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) จากทุกจังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล   

   2. ชี้แจงการดำเนินการโครงการ 
   3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินการโครงการ 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตองให
ความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ
การพัฒนาทั ้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอมรับ                              
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัย
แวดลอมที ่ เอ ื ้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกตใชท้ังในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมไทยใหมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการ
กำหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในดานตาง ๆ คือ ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพและดานการ
ตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีมุงหวังใหมีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที ่ ซึ ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุงหวังใหกำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ และมี 
องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดาน
คุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ที่มุงหวังใหการบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมทุกวัย 
ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการและ
ดานความเทาเทียม ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุงหวัง 
ใหคนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา 
ในดานการเขาถึงการใหบริการ ดานความเทาเทียม และดานประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ที่มุงหวังใหมีการใชทรัพยากร 
ท้ังดานงบประมาณและบุคลากรไดอยางคุมคา ไมเกิดการสูญเปลา และมีความคลองตัว ซ่ึงตอบสนองการพัฒนา
ในดานประสิทธิภาพ  

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจำป 2562 พบวา ในแผนแมบทดาน 
การพัฒนา  การเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายใหวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห  
รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน ผลการประเมินดานทักษะ อยูที่ 62.30 คะแนน  
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ต่ำกวา ป 2561 ซึ่งผลการประเมินอยูที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) พบวา 
ปญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักสวนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไมเอ้ือตอการสรางความรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที ่ 21  
การทดสอบยังคงเนนการจดจำเนื้อหามากกวาการเรียนเพื่อใหมีความรู ความเขาใจอยางแทจริง กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะตองมีความรอยรัดสัมพันธกันเปนอยางดี โดยตองอาศัย
ความรวมมือกันของบุคลากรที ่เกี ่ยวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทำงานในแตละพื ้นท่ีจึงมี
ความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิด รวมทำรวมประเมินผลอยางตอเนื่อง                    
มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสรางนวัตกรรมในการทำงานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและ
ความตองการของแตละพ้ืนท่ี รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21  

จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับมอบหมายจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง 
โดยการนำผลการวิเคราะหและการวิจัยการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ยกผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะหและการวิจัยแนวทาง การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams For Education)  และโครงการ “ Coaching Teams 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใชในการวางแผน 
ในการพัฒนาการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของบุคลากรในทุกภาค
สวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในดานกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนในดานทักษะการเรยีนรู 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ท่ี 21 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  1. เพ่ือใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล  

3. เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล    

4. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. เพื ่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 
 

3. ขอบเขตโครงการ 
1. สาระสำคัญของโครงการ  

1.1 เปนการพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด                          

ท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ัวประเทศ  

  1.2 เปนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูและการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับกระทรวง 
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  1.3 เปนการวิเคราะห สังเคราะห วิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ

เรียนรูและการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับ

กระทรวง 

  1.4 เปนการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ระดับ

ภาคและระดับกระทรวง 

  1.5 เปนการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

2. กลุมเปาหมายของโครงการ 

  สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมท้ังภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด   

3. ระยะเวลาดำเนินการ   

 โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย 

เริ่มดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) 
 

4. ความสำคัญของโครงการ 

 1. ไดศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัดของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. มีนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับกระทรวง 

3. มีผลงานการวิเคราะห สังเคราะห วิจัยจากการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรยีนรู

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับกระทรวง 

4. มีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับกระทรวง 

5. มีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐานผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

6. มีการบูรณาการดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผลระหวาง
สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและระดับภาค ในการพัฒนาคนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพ
ในศตวรรษที่ 21 เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายที่เกี่ยวของไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามสมรรถนะของผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
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5. ภาพท่ี 1 ปฏิทินการดำเนนิงาน (Time line) 
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6. กิจกรรมการดำเนินงาน 
1. จัดทำศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

1.2  รวบรวมขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) จากทุกจังหวัด 

ในสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.3  สรุป สังเคราะหและบันทึกขอมูล 

1.4  เผยแพร และนำขอมูลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.5  รายงานขอมูลใหกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  2. การสงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผล 
     2.1 ชี้แจงการดำเนินการโครงการ  

      1) แตงตั้งคณะทำงานระดับภาค 

      2) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 

       3) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ  
2.2 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินการโครงการ 

      1) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

     2) กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ  

     3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ แตเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) อยางหนักและท่ีตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 อยูในพ้ืนท่ีสีแดงและเฝาระวังสูงสุด จึงทำใหการ

เดินทางและการรวมตัวกันของคนจำนวนมากไมสามารถดำเนินการได จึงใชแบบติดตามแทนการลงพ้ืนที่และมี

การติดตามทางชองทางสื่อสารอ่ืนๆ เชน Line เปนตน 

       4) สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 3.  แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
      1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  

2) จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการแตเนื่องจากมี

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยางหนัก และที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 อยูในพื้นท่ี

สีแดงและเฝาระวังสูงสุด จึงทำใหการเดินทางและการรวมตัวกันของคนจำนวนมากไมสามารถดำเนินการได  

จึงไดดำเนินการจัดประชุมและเปลี่ยนเรียนรูฯ และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการ

บริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู  ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผานการประชุมออนไลนผาน

ระบบการประชุมทางไกลระบบ ZOOM แทน   

       3)  ประกาศผลการคัดเลือกฯ ระดับภาค 
       4)  เผยแพรนวัตกรรม ผานชองทางตาง ๆ เชน สื่อออนไลน,บทความ,วารสาร,หนังสือราชการ  
    5)  สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน 
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7. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครการ 
 1. มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกตอง  ครอบคลุม ชัดเจน  และเปนปจจุบัน 

 2. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

  3. มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู  การนิเทศติดตามและประเมินผล

 4. มีการขยายผล เผยแพร นวัตกรรมการการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล 

 5. มีเครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

 6. มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 

  7. ผูเรียนในสถานศึกษากลุมเปาหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน
  
8. งบประมาณ 
    งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง งบรายจายอ่ืน สำหรับโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  จำนวนเงิน 60,000  บาท 
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สวนท่ี 2  สภาพท่ัวไปและบริบทท่ีเกี่ยวของ 
 
  สภาพทั่วไปและบริบทที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 

1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) 
3. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
4. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 วิสัยทัศน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

   “สรางเอกภาพเชิงยุทธศาสตร เสริมบทบาทการมีสวนรวม เพ่ือความเสมอภาคและเทาเทียมทาง
    การศึกษา” 
 

 วิสัยทัศนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
   “ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามหลัก      
       ปรชัญของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เดิม) จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหมีการจัดตั ้งสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 กำหนดใหตั้งอยูเลขท่ี 410/1 ถนนมรุพงษ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ใหโอนบรรดาอำนาจหนาที ่เกี ่ยวกับขาราชการ กิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ  
หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กำหนดสถานที ่ต ั ้งของสำนักงานศึกษาธ ิการภาค ลงว ันท่ี  
4 พฤษภาคม 2560 ไปเปนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามประกาศนี้ มีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 
5 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลอง
ก ับท ิศทางการพ ัฒนาประเทศ ท ิศทางการดำเน ินงานตามข อ 3 (1 )  นโยบายและย ุทธศาสตร  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นท่ี 2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
เกี ่ยวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพื ้นที่ร ับผิดชอบ 5) ประสานการ
บริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการในระดับพื ้นท่ี 
 



8 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพือ่พัฒนาการศึกษาไทย  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธกิารภาค 9   
 

ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับมอบหมาย โดยสภาพบริบทของพื ้นที่มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. สภาพท่ัวไป   
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก             
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดตอ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสระบุรี 
  ทิศใต     ติดตอ ชายฝงอาวไทย 
  ทิศตะวันออก    ติดตอ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันตก    ติดตอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี 

 
ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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จันทบุรี
6,338
27%

ตราด
2,819
12%

นครนายก
2,122
9%

ปราจีนบุรี
4,762
21%

สระแกว
7,195
31%

 
 เขตการปกครอง 
ตารางท่ี 1 จำนวนพ้ืนท่ีรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
ท่ีมา : เว็บไซตสำนักงานจังหวัดแตละจังหวัด 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจำนวนพ้ืนท่ีการปกครองในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

  จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  แสดงใหเห็นวา พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดที่มีพื้นท่ี

เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก  

 

การปกครอง 

 เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเปนการปกครองสวนภูมิภาคและ

ทองถิ่น ประกอบดวย 5 จังหวัด 37 อำเภอ 279 ตำบล  2,839 หมูบาน  96 เทศบาล 224 องคการบริหาร

สวนตำบล และ 5 องคการบริหารสวนจังหวัด จำแนกเปนรายจังหวัดดังนี ้

จังหวัด พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

อําเภอ ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 

จันทบุรี 6,338 10 76 731 1 5 40 34 
ตราด 2,819 7 38 261 1 1 13 29 
นครนายก 2,122 4 41 408 1 1 5 39 
ปราจีนบรุี 4,762 7 65 708 1 1 12 56 
สระแกว 7,195 9 59 731 1 3 13 66 

รวม 23,236 37 279 2,839 5 11 85 224 
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 จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองจันทบุรี 
อำเภอแกงหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอทาใหม อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโปงน้ำร อน อำเภอ 
ขลุง อำเภอแหลมสิงห  และอำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตำบล 731 หมูบาน 45 เทศบาล 34 องคการบริหาร 
สวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จังหวัดตราด มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองตราด อำเภอ 
เขาสมิง  อำเภอบอไร อำเภอคลองใหญ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะชาง และอำเภอเกาะกูด มี 38 ตำบล 261 
หมูบาน 14 เทศบาล 29 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 4 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครนายก 
อำเภอองครักษ อำเภอปากพลี และอำเภอบานนา มี 41 ตำบล 408 หมูบาน 6 เทศบาล 39 องคการบริหารสวน
ตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปราจีนบรุี 
อำเภอประจันตะคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอบานสราง อำเภอศรีมโหสถ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี  
มี 65 ตำบล 708 หมูบาน 13 เทศบาล 56 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดสระแกว  มีพื้นที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 9 อำเภอ ไดแก อำเภอ  เมืองสระแกว 
อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานครอำเภออรัญประเทศ 
และอำเภอโคกสูง มี 59 ตำบล 731 หมูบาน 16 เทศบาล 66 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

 

 จำนวนประชากร และความหนาแนนของประชากร 
1.1 ประชากร 

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ท่ีมา : www.dopa.go.th/ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

จังหวัด สัญชาติไทย ไมไดสัญชาติไทย รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี 261,679 272,565 534,244 1,806 1,648 3,454 537,698 

ตราด 109,309 111,321 220,630 4,664 4,664 9,328 229,958 

นครนายก 128,307 131,063 259,370 739 642 1,381 260,093 

ปราจีนบรุี 244,661 249,104 493,765 519 396 915 494,680 

สระแกว 281,829 280,648 562,477 1,668 2,158 3,826 566,303 

รวม 1,025,785 1,044,701 2,070,486 9,396 9,508 18,904 2,088,732 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงจำนวนประชากรท่ีมีสัญชาติไทยแยกหญิง ชาย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยแยกหญิง ชาย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9          

 
 
 
 

 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทยในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ประชากรมีสัญชาติไทยแยก  หญิง ชาย
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ประชากรไมไดสัญชาติไทยแยก  หญิง ชาย

หญิง ชาย
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีไมไดสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที ่ 2 แผนภูมิที ่ 2 แผนภูมิที ่ 3 แผนภูมิที ่ 4  และแผนภูมิที ่ 5 แสดงใหเห็นวา 
ประชากรในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรที่มีสัญชาติไทยเปนชาย 1,025,785 คน  เปนหญิง 
1,044,701 คน รวมจำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 2,070,486 คน เปนประชากรไมไดสัญชาติไทย เปนชาย 
9,396 คน เปนหญิง 9,508 คน รวมประชากรไมไดสัญชาติไทย 18,904 คน ประชากรรวมทั้งสิ ้น 2,088,732 คน
จังหวัดที่มีประชากรเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดตราด 



13 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพือ่พัฒนาการศึกษาไทย  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธกิารภาค 9   
 

 
1.2 ความหนาแนนของประชากร 

ตารางท่ี 3 แสดงความหนาแนนของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

จังหวัด จำนวนประชากร 
พ้ืนท่ี ความหนาแนน 

(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 

จันทบุรี 537,698 6,338 85 

ตราด 229,958 2,819 82 

นครนายก 260,093 2,122 123 

ปราจีนบรุี 494,680 4,762 104 

สระแกว 566,303 7,195 79 
 

  จากตารางแสดงใหเห็นวาจังหวัดท่ีมีความหนาแนนมากท่ีสุดเรียงลำดับจากมากไปนอยไดแก
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว 
 

แผนภูมิท่ี  6  แสดงความหนาแนนของประชากรรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จำนวนคน/
ตารางกิโลเมตร 

 

 
                
 

 
 

 สถานการณและแนวโนมดานการศึกษา 
 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาแทรกซึมในทุกภาคสวน การจัดการศึกษาจึงตอง
ปรับบทบาทใหม เพื่อรองรับความเปนพลวัตน และเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานการศึกษาจะเดินไปในทิศทาง

จันทบุรี
18%

ตราด
17%

นครนายก
26%

ปราจีนบุรี
22%

สระแกว
17%

ความหนาแน่นของประชากร
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เดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงใหความสำคัญกับความเปนเอกภาพในการบริหารงานและจัดการศึกษา 
โดยคำนึงถึงความตองการของผูรับบริการ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเปนสำคัญ   

หนวยงานทางการศึกษา ใหความสำคัญกับการบูรณาการรวมกันทั้งขอมูลสารสนเทศและทรัพยากร
ดานการศึกษา สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม ใหเขามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา  รวมขับเคลื่อนและกำกับติดตามผลการจัดการศึกษาในระดับภาคอยางเห็นไดชัดเจน จากการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค  (ภาคตะวันออก) ซึ่งประกอบดวยหัวสวน
ราชการทุกภาคสวน เชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารนโยบายเพื่อใหทุกหนวยงานเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของ
ความแตกตางของพ้ืนท่ีแตละจังหวัด โดยสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในภาพรวมของประเทศจากสถานการณการขาดแคลนแรงงานนับเปนหนึ ่งในปจจัยสำคัญของ                
การขับเคลื่อนธุรกิจ  การขาดแคลนแรงงานผูมีความสามารถในปจจุบันถือเปนอีกหนึ่งปญหาใหญในหลาย
ประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากพูดถึงสถานการณตลาดแรงงาน 
ในปจจุบัน  ปญหาการขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะท่ีมีทักษะตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมหรือ
มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะดาน  นับเปนกลุ มแรงงานสำคัญที ่จะขับเคลื ่อนขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ  จากผลสำรวจและสถิติของแมนพาวเวอรกรุ ป ประเทศไทย ไดชี ้ถึงตลาดแรงงานที ่มีทักษะ 
ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม  จากภาพรวมประเทศไทยในชวงตลอด  5  ปรวมถึงปนี้  ประเทศไทยเปนประเทศ
ที่กำลังพัฒนาและอยูในยุคเปลี่ยนผานสูดิจิตัลอยูในภาวะความตองการแรงงานที่สอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกซึ่งมี  6 สายงานสำคัญ ไดแก  สายงานดานการขาย 
ดานไอที ดานวิศวกรรม งานธุรการ งานดานบัญชีสายงานการผลิต  

แนวโนมการจัดการศึกษามีอัตราสวนระหวางผูเรียนสายอาชีพ ตอผูเรียนสายสามัญมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น จากปจจัยดานเศรษฐกิจ และนโยบายการสงเสริมการคาการลงทุนในภูมิภาค การเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกับการทำ MOU รวมกัน ระหวางสถาบันการศึกษาตาม
แนวความคิดของการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีเปาหมายในอาชีพ และ ความรวมมือ
ระหวางผูประกอบการกับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนในเขาทำงานในสถานประกอบการจริง และ
การฝกประสบการณในชวงการเรยีนในสถานประกอบการ  
 สถานการณและแนวโนมดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 
  ดานสังคม 
 สังคมไทยกำลังกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ การใชจายงบประมาณดานสวัสดิการมีแนวโนมสูงข้ึน
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน กลาวคือความเหลื่อมล้ำทางรายไดลดลง สินทรัพย ทางการเงิน
และการถือครองที ่ดินกระจุกตัวอยู ในกลุมคนจำนวนนอย ผูที ่มีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได  
การเขาถึงโอกาสทางการศึกษายังคงมีความเหลื่อมล้ำท้ังมิติและพ้ืนท่ีและรายได ทรัพยากรทางการแพทยมีความ
แตกตางระหวางกรุงเทพฯและภูมิภาค การเขาถึงคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตยังคงมีความเหลื่อมล้ำสูง สาเหตุ
ความเหลื ่อมล้ำเกิดจาก โครงสรางทางเศรษฐกิจที ่ยังคงเอื ้อประโยชนใหกับ เจาของทุนมากกวาแรงงาน  
การกระจายตัวของทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพกอใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการพื้นฐานของรัฐ 
โครงสรางทางภาษีไมสนับสนุนการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนตน 



15 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพือ่พัฒนาการศึกษาไทย  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธกิารภาค 9   
 

 ดานของความมั่นคงปลอดภัย คดีอาญารวมมีการรับแจงเพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 โดยคดียาเสพติด เพิ่มข้ึน 
รอยละ 27.3 การรับแจงการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 การรับเรื่องรองเรียนสินคาและ
บริการลดลงรอยละ 14.9 จากป 2560 การเกิดนักสูบและนักดื่มหนาใหม โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนและ
กลุมผูหญิง  อันตรายของบุหรี่ไฟฟาและควันบุหรี่มือสองซึ่งสงผลกระทบทั้งตอตัวผูสูบเองและคนรอบขาง  
การเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังลดลงแตยังตองเฝาระวังโรคไขหวัดใหญที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องปญหามลพิษจากฝุน
ละอองมีผลตอสุขภาพจากการเขาสูปอดโดยตรง เปนศูนยกลางใหสารพิษตางๆ เขาไปในรางกาย เชน สารกอ
มะเร็ง สารโลหะหนัก ฯลฯ ในป 2556 WHO ไดกำหนดให PM 2.5 อยูในกลุมของสารกอมะเร็งและเปนสาเหตุ
ให 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตกอนวัยอันควร ทุกคนตองรวมกับรัฐบาลในการแกไขปญหา ตระหนักรู 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีจิตสำนึกในการลดการสรางปริมาณฝุน จึงจะสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 
 

2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) 
 ภาพท่ี 3 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580)  

 

(ท่ีมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : http://nscr.nesdb.go.th.สืบคนเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdb.go.th.%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://nscr.nesdb.go.th.%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99/
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 2.1 สิทธิท่ีจะไดรับของแตละชวงวัย 
 วัยเด็ก  

 
  เริ ่มจากครรภมารดาถึงปฐมวัย  เด็กและมารดาทุกคนจะไดรับการดูแลที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ โภชนาการและสมวัย  ผานระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค  
โดยที่เด็กจะเกิดมาทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข สภาพแวดลอมธรรมชาติที่สะอาด 
อากาศบริสุทธิ์ เพียบพรอมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่จำเปนตอการเติบโตไดอยางมีคุณภาพ  พรอมทั้งมี 
สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูและศูนยเด็กเล็กที่พอแมทุกคนสามารถ
เขาถึง มีคุณภาพ และเอื้อตอการเลี้ยงดูเด็กใหเติบโตไดอยางดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี พรอม
เติบโตสูชวงวัยตอ ๆ ไป 

            หลังจากนั้นก็จะกาวเขาสูวัยเรียน  ทั้งในระดับประถมและมัธยมที่นักเรียนทุกคนจะไดรับการ

พัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถผานอุปกรณ สื ่อการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอน 

ท่ีทันสมัยท่ีเทาเทียมกันท่ัวประเทศ  มี “ครู” ท่ีจะมีบทบาทมากกวาการเปนครูผูสอน  สูการเปน “ผูอำนวยการ

การเรียนรู” ที่จะคอยกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรูใหกับ

นักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนไดรับการปูพ้ืนฐานความพรอมท้ังกาย ใจ และปญญาใหพรอมรองรับการพัฒนาของชวง

วัยตอไป  ไดรับการปลูกฝงวัฒนธรรมการใชชีวิตในสังคมที่ดี  ใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 

ตอสวนรวม สามารถทำงานเปนทีม     

 วัยรุ น-นักศึกษา  ซึ่งนับเปนชวงวัยที่มีความสำคัญอีกชวงหนึ ่ง  ซึ ่งจะเติบโตเปนประชากร 

วัยแรงงานที่จะสรางรายไดและยกระดับการพัฒนาของประเทศตอไป  โดยวัยรุน-นักศึกษา  จะไดรับการเรียนรู

จากระบบการเรียนการสอนที่มุงใหกาวไปเปนวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข  มีอาชีพตามความถนัด 

ความสนใจ และความชอบ  มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน  ไดรับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีทักษะชีวิตและทัศนคติที่พรอมเผชิญและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได   

มีการเตรียมความพรอมการเขาสูตลาดงานผานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของใน

รูปแบบตาง ๆ  และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษารางกายใหแข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี 

 วัยผูใหญ 

 วัยแรงงาน  ซ่ึงเปนวัยสำคัญชวงวัยหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  โดยจะ

ประกอบดวยท้ังวัยแรงงานในปจจุบัน  รวมท้ังวัยรุนและนักศึกษาท่ีจะเติบโตข้ึนกลายเปนวัยแรงงานตอไป  ท้ังนี้  

จากการกระจายความเจริญที ่จะไปสู ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต  วัยแรงงานจะสามารถทำงานได 

ในภูมิลำเนาของตนเอง  ไมตองเดินทางเขาเมืองหลวงเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีกวาเฉกเชนปจจุบัน  ทำใหสามารถ

ไดอยูใกลชิดกับครอบครัว  สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรงขึ้น  โดยที่แตละภูมิภาคจะไดรับการพัฒนาให

สอดคลองกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและทองเที่ยว และภาคเกษตร  มีโครงสรางพื้นฐานท่ี

เกี ่ยวของที ่ เอ ื ้อและอำนวยความสะดวกตอการทำงาน  ไดร ับการยกระดับจาก “ผู ใช แรงงาน” เปน  
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“ผูใชพลังสมอง” ที่สามารถเขาถึงแหลงทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และขาวสารขอมูลไดสะดวก  มีอาชีพ รายได 

และความรูการบริหารจัดการทางการเงินท่ีจะนำพาไปสูการมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ 

 ผูสูงอายุ   

  ในอนาคตเราจะมีท้ังประชากรท่ีเปนผูสูงอายุอยูแลว  และประชากรท่ีจะเปลี่ยนจากวัยแรงงาน

สูการเปนผูสูงอายุ  ซ่ึงไมวาจะเปนกลุมผูสูงอายุใหมหรือไม  ก็จะไดรับการดูแลและบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

ครอบคลุม ทั่วถึง และเขาถึงได  มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการดำเนินชีวิต (Universal Design)  ไดรับ

การสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมทางสังคม  มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีศักดิ์ศรี  เปนอีกหนึ่งแรงพลังในการ

ชวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไดเฉกเชนเดียวกับชวงวัยอ่ืน ๆ 

3. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564) 
 

 นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ 

ท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ใหมี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยใดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้งดานการจัดการ
เรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื ่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลฝานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และการสงเสริม
การฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวย
ดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยาง
กวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมี
ความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด 
เปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อกำหนดใหมีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื ้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด
เปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู และทักษะ
ที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั ่วถึงทุกกลุ มเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรม
และสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากร 
ท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 
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7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ เปนการผลิต
และการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู การปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงาน 
ที่เกี ่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความกาวหนาเปนระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวนชวย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
จัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนที่มี
ความตองการจำเปนพิเศษ เพื ่อเปนการเพิ ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุม
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตและการมีสวน
รวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 
 

 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัย 
ทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผู เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย 
ตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียน 
เปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

วาระที ่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพื ่อใหไดขอมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยาง
แทจริง 

วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวย
เครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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วาระที ่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม 
ตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม 
ผูสูงวัย 

วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มีความ
ตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเทาเทียม
กับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 
4. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู  

และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  

และนโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ัง

นโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี  

คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ใน

การเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการ

จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังนี ้

 1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและ

บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการ

ใชทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทั้งการ

บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 2) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรปูกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ

แบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

นานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 3) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยมุ งบริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั ้งพัฒนาสมรรถนะและความรู

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 4) ปรับรื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู  โดยมุ งใหครอบคลุมถึงการ 

จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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 จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2564  

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติสงเสริมการ

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณ

เฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศน

มุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึนพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ดำรงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 

  1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

  จัดการเรียนรู ตลอดชีว ิตสำหรับประชาชนทุกชวงว ัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ี

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY 

โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพื่อสงเสริม

ประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน 

และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน

ตางดาว) พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอนพัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อใหมี

ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการ

พัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป พัฒนาสมรรถนะและความรู ความสามารถของบุคลากร

กระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการเฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษยสงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทย 

เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

  สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต

สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติ

ท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และทักษะ

การสื่อสารภาษาตางประเทศ 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรูศึกษาและ

ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระดมสรรพกำลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงคดานสิ่งแวดลอมสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปน

อาชีพ และสรางรายได 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีมี

ภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน ปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและ

ประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวมสนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนา

กำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล 

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 นั้น เนื่องจากในหวงสถานการณการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงไดกำหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำใหสังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ 

New Normal จึงมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการใหมีความปลอดภัยทั้งตอตัวผูเร ียน 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง 

(Thailand Education Eco – System : TE2S) เปนการศึกษาที ่เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” 

ดังกลาว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

  5.ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบ

โจทย Demand” โดย 

• ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาได

อยางรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

• ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาผานศนูย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

เพื่อใหครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อสงตอความรูไปยังผูเรยีน

ใหเปนคนดี คนเกง และคนท่ีมีคุณภาพ 

• เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา

รวมประเมินผลการเรียนรู ของผู เรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเปนเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education 

Excellence Platform : DEEP) ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 

  ทั้งนี้ เพื่อนำไปสูนักเรียนยกกำลังสอง ที่เนนเรียนเพื่อรู พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสอง 

ที่เนนเพิ่มคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกำลังสองที่เนนเรียนที่บาน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร 

ยกกำลังสองท่ีเนนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  สื่อการเรียนรูยกกำลังสองท่ีเนนเรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทาง

ที่หลากหลาย ไดแก On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความ

เปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน 

On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตที่เปน

ภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียน

ยกกำลังสองที่มุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อความ 

เปนเลิศทางภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เนนคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศและ

ความเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบโจทยทักษะและความรูท่ีเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

• พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human 

Capital Excellence Center : HCEC) 

• จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให

ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื ้อหา เพื ่อใหผู เรียน ครู และผู บริหารทางการศึกษามี

ทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความ

เปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
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• ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

• จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจำเปน” 
 

(ที่มา : เว็บไซต ศธ 360 องศา https://moe360.blog/2020/01/02/นโยบายและจุดเนน-ศธ/) 
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สวนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 
 

1. ผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  1.1 ผลการการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดสถานศึกษาเขารวม
โครงการ  จำนวน  86 แหง จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เทศบาล กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนการเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการ เพ่ือเปาหมายการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท้ัง  
5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว  
ไดดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที ่ด ี (Best Practice) ภายใตโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ระดับภาค รวม 15 นวัตกรรม
 1.2  ผลการพัฒนา/คิดคน/สราง นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบไดดำเนินการคัดเลือก
นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเปนนวัตกรรมการปฏิบัติที ่ดีระดับภาค 
จำนวน 15 นวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการ จำนวน 5 นวัตกรรม ไดแก 

  1) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหมดวย HAPPINESS MODEL โดยนางภัทรภรณ  คงกระจาง 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานจางวาง จังหวัดจันทบุรี 
  2) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพดวยรูปแบบ RUBY MODEL  
ของโรงเรียนบอไรวิทยาคม โดย นายรักพงศ  จุลเจริญ ผูอำนวยการโรงเรียนบอไรวิทยาคม จังหวัดตราด 
  3) การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยใชกระบวนการนิเทศ “แบบรวมพัฒนา” 
(Cooperative Development Supervision) โดยนายสวัสดิ์  เดชกัลยา ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบานพริก 
จังหวัดนครนายก 
  4) ระบบสถิติ Online “PDSSIM 2020” โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยาประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
  5) ภาษาเพ่ือการแบงปนสังคม โรงเรียนบานหนองแก จังหวัดสระแกว  
 นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรู จำนวน 6 นวัตกรรม ไดแก 

  1) การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะปฏิบัติดนตรี เรื ่อง รู  รักษ เรียนดนตรี ตามแนวคิด 
ดาลโครซกับ Google Classroom โดยนางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ คร ูโรงเร ียนเทศบาลเมืองขล ุง 1  
(บุรวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี 
  2) “รูปแบบการพัฒนานักเร ียนใหม ีท ักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยใช KIDDEE Model  
ผานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู “ริ้วลายชายผา”” โดยนางสาวณัชชาภรณ  สิงหจันทร  และนางสาวพายุ  
พวงตระกูล ครูโรงเรยีนวัดทาโสม (คุณสารราษฎรบำรุง) จังหวัดตราด 
  3) การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนว ิชาภาษาอังกฤษ ของนักเร ียนช ั ้นม ัธยมศึกษาปท ี ่  3 ป การศึกษา 2563  
โดยนางเยาวลักษณ ตันสกุล ครูโรงเรียนบานเขาสองกลอง จังหวัดนครนายก 
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  4) การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบ PPCI Model โดย นางสาวอรวรรณ  เกิดสุข ครูโรงเรียนอนุบาลบานนา (วัดชาง) จังหวัดนครนายก 

5) ชุดการสอนจิตศึกษา ฐานสมรรถนะ โรงเรียนวัดโคกอุดม จังหวัดปราจีนบุรี 
  6) กระบวนการพัฒนามัคคุเทศกนอยหนองเสม็ด (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียน 
บานหนองเสม็ด จังหวัดสระแกว 

 นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
จำนวน 4 นวัตกรรม ไดแก 

  1) การนิเทศโดยใชกระบวนการสอนงานแบบพี่เลี ้ยงดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกันผาน
ชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ Supervision using Coaching and Mentoring Process with Lesson 
Study via Professional Learning Community โดยนางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี รองผูอำนวยการโรงเรียน 
ขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี และคณะ 
  2) การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช KIREE Model โดย
นางสาวธิดา  เมฆวะทัต ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ) และคณะ จังหวัดตราด 
  3) PHANSA MODEL โดยนายพรรษา  ไพรเลิศ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหาดสูง จังหวัด
ปราจีนบุรี 
  4) การนิเทศการจัดการเรียนรู รูปแบบ TPP Model ดวยกระบวนการ PDCA โรงเรียนทัพ
พระยาพิทยา จังหวัดสระแกว 
 1.3   ผลการคัดเลือก Best practice ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค ดังนี้  
    1) ดานการบริหารจัดการศึกษา 
   ชื่อสถานศึกษา/บุคคลท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค : นางภัทรภรณ  คงกระจาง  
   ผูอำนวยการโรงเรียนบานจางวาง  
   สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 ท่ีอยูสถานศึกษา :  77 ม.2 ตำบลหนองตาคง  อำเภอโปงน้ำรอน จังหวัดจันทบุรี 22140 
             (ชื่อนวัตกรรม) : รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค 
   ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหมดวย HAPPINESS MODEL 
    2) ดานการจัดการเรียนรู 
   ชื่อสถานศึกษา/บุคคลท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค : นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ ครูโรงเรียน 
   เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)  
   สังกัด : เทศบาลเมืองขลุง... 
   ท่ีอยูสถานศึกษา : ต.ขลุง  อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 
              (ชื่อนวัตกรรม) : การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะปฏิบัติดนตรี เรื่อง รู รักษ เรียนดนตรี  
   ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom 
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    3)  ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   ชื่อสถานศึกษา/บุคคลท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค : นางสาวธิดา  เมฆวะทัต ผูอำนวยการ
   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ) และนายธีรพล  เพียรเพ็ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ) 
   สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
   ท่ีอยูสถานศึกษา : 133 หมูท่ี 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 
              (ชื่อนวัตกรรม) : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช KIREE 
   Model 
1.4 ผลการใชนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของจังหวัด
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา และผูบริหาร 
 สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมการศึกษา ท้ังดานการบริหารจัดการ การจัดการ

เรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลผานระบบ
ออนไลน สอดคลองกับสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานศึกษามีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

 ผูบริหารมีความสนใจเพ่ิมมากข้ึน มองเห็นและใหความสำคัญของการจัดการศึกษา 
สงผลใหชวยกระตุน ชวยสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเรียนตองไดเรียนรูไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ก็ตาม  

 ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผูสอน 
 ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามบริบทท่ีสอดคลองกับความพรอมของ

สถานศึกษาและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

 ครูมีการปรบัเปลี่ยนกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการจัดการเรียนรู
เชิงรุกเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงสูการพัฒนาทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษ 
ท่ี 21 ใชสื่อการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริงเหมาะสมกับผูเรียน และสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ครู มีความเปนมืออาชีพสามารถสงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพพรอมกาวสูศตวรรษ 
ท่ี 21 

 ครู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 
ในการพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ 

 ครูผูสอนเกิดแนวคิดท่ีเปนระบบ ในการบริหารจัดการชั้นเรียนและพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู เพ่ือจะสงผลตอการพัฒนาตนเองดานวชิาชีพ และวิทยฐานะชัดเจนข้ึน 

 ครูผูสอนมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนาผูเรียนมากข้ึน  เนื่องจากไดรับคำชี้แนะ  
เสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูนิเทศ ประเมินผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี 
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 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกำหนด กลาแสดงออกไดชัดเจน สามารถรวมกิจกรรม

การเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูตามท่ีกำหนดไว 
   ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความพรอมกาวสูศตวรรษท่ี 21 
 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูผานนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอน 
 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และไดรับความใสใจจากครูผูสอนเปน

รายบุคคลมากข้ึน 

 ผลท่ีเกิดข้ึนอ่ืนๆ 
 สถานศึกษามีความพรอมในการบริหารจัดการศึกษารูปแบบความเปนปกติใหม

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระดับจังหวัด มีเครือขายความรวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

      1.5 ความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล (ความพึงพอใจของผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู และนักเรียน) ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก  

1.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหสถานศึกษาโดยผู บริหาร  

คณะครู ไมสามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามแผนการใชนวัตกรรมการศึกษา และศึกษาผลการใชนวัตกรรม 
การศึกษา ตามท่ีออกแบบไวไดตามกำหนดเวลา 
 - สถาณการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให ศธภ. 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ไมสามารถจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับภาคได เพราะอยูในพื้นที่สีแดงเขม ตามประกาศ ศบค.  
ทำใหการใชงบประมาณไมเปนไปตามท่ีวางแผนไวแตมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการประชุมทางไกล
ระบบ zoom แทน 

- สรางความรู ความเขาใจในการออกแบบนวัตกรรมการศึกษา และการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมให 
สอดคลองกับประเภทนวัตกรรมการศึกษา 

- บุคลากรในสถานศึกษามีภาระงาน ในการปฏิบัติมากกวาปกติที่เคยเปนมา  สงผลใหจำนวนของ
ผูเขารวมกิจกรรมมีไมมาก   

- บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบางแหงและสำนักงานศึกษาธกิารภาคมีจำนวนคอนขาง
จำกัด  สงผลใหบุคลากรตองรับภารกิจดานงานวิชาการและท่ีเก่ียวของมากข้ึน สงผลใหงานลนคน ซ่ึงในชวงสิ้น
ปงบประมาณโครงการทุกโครงการตองเรงใหเสร็จทันภายในสิ้นปงบประมาณ 
 - การจ ัดสรรงบประมาณมาเปนระยะๆ ทำให ไม สามารถดำเน ินการโครงการได ในช วง 

ตนปงบประมาณ 

 - การนิเทศติดตามของคณะกรรมการนิเทศติดตาม ไมสามารถเขาไปนิเทศติดตามในบริบทสภาพ

จริงของ สถานศึกษา ตองปรับเปลี่ยนมาเปนการนิเทศ Online ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนไมเปนไปตามวัตถุประสงค  
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 - การจัดการเร ียนรู   ในสถานการณโควิด-19 ครูต องร ับผิดชอบการจัดการเร ียนการสอน  

การติดตามนักเรียนสงงาน การสอบทาง Online สงผลใหไมมีเวลาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู รูปแบบ

ในการจัดการเรียนรูจึงเปนรูปแบบเดียวกันท้ังหมด คือเรียนทาง Online ใชโปรแกรม/วิธีท่ีเหมือนกัน คือ Line 

/FB/Google ฯลฯ ซ่ึงครูมองไมเห็นภาพวาวิธีการพัฒนานวัตกรรมจะเปนรูปแบบใด 

 - หนวยงานตนสังกัดมอบนโยบายรายวัน/รายชั่วโมง และตองใหครูรายงานอยางรวดเร็ว สงผลให

ครูคิดวา การท่ีตองสรางนวัตกรรม หรือพัฒนานวัตกรรมเปนเรื่องไมสำคัญ และเปนภาระเพ่ิมเติม 
 

2. การดำเนินงานโครงการของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จะยกตัวอยางและนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดท่ีมีรูปแบบแนว
ทางการดำเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี ดังนี้  
 2.1 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
  ภาพท่ี 4 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
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 ภาพท่ี 4 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (ตอ) 
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 ภาพท่ี 4 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (ตอ) 
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  ภาพท่ี 4 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (ตอ) 
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 2.2 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

 ตารางท่ี 4 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

กิจกรรม ไตรมาส 1-2  กอนสถานการณโควิดรุนแรง กิจกรรมไตรมาส 3-4 ชวงสถานการณโควิดรุนแรง 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง 
1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในระดับประเทศ                             

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง 
1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในระดับประเทศ                             

2. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ IFTE  2. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ IFTE  
กิจกรรมท่ี 2 จัดทำขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัด  กิจกรรมท่ี 2 จัดทำขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัด  

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเพ่ือวางแนวทางการพัฒนา  กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเพ่ือวางแนวทางการพัฒนา  
ประชุมชี้แจงทำความเขาใจผูบริหารและครูวิชาการ
โรงเรียนเปาหมาย จำนวน 26 โรงเรียน (ป62-63 
Coachจำนวน12 โรง TFEจำนวน 8 โรง ป 64 จำนวน 
6 โรง)  

ประชุมชี้แจงทำความเขาใจผูบริหารและครูวิชาการ
โรงเรียนเปาหมาย จำนวน 26 โรงเรียน (ป62-63 
Coachจำนวน12 โรง TFEจำนวน 8 โรง ป 64 จำนวน 
6 โรง)  

กิจกรรมที่ 4 วิพากษและนิเทศติดตาม รูปแบบ/                 
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อสงเสริม                   
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด  

- แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามจำนวน  6 
กลุม กลุมละ 5 คน รวม 30 คน รับผิดชอบกลุมละ 4- 5 
โรงเรียน  

- นิเทศติดตามจำนวน 2 ครั้ง  

กิจกรรมที่ 4 วิพากษและนิเทศติดตาม รูปแบบ/              
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อสงเสริม                 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด  
-กิจกรรมนิเทศติดตาม Online  
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูโรงเรียน
กลุมเปาหมายป 2564 จำนวน 6 โรงเรียน 
- คาวัสดุ โรงเรียนละ 10,000 บาท 
 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม Symposium นำเสนอผลงาน
โรงเรียนตนแบบและโรงเรียนเครือขาย  
 - คณะกรรมการนิเทศติดตามคัดเลือกนวัตกรรม 
จำนวน   3 ดาน รวม 18 ชิ้นงาน ดังนี้ 
1. ดานบริหารจัดการ ของโรงเรียนป 64 จำนวน  
6 ชิ้นงาน 
2. ดานการจัดการเรียนรู ของโรงเรียนป 64 จำนวน 
6 ชิ้นงาน 
3. ดานการนิเทศติดตามของโรงเรียนป 62-64 จำนวน 
6 ชิ้นงาน 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม Symposium นำเสนอผลงาน
โรงเรียนตนแบบและโรงเรียนเครือขาย  
- คาวัสดุ สำหรับจัดทำเอกสารประกอบนวัตกรรม ดาน
การบริหาร ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการ
นิเทศภายใน โรงเรยีนแกนนำป 2562 – 2563 จำนวน 
20 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,000 - 8,000 บาท  
(รวม 40 ชิ้นงาน)  
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ตารางท่ี 4 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด (ตอ) 

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอด
บทเรียนรูปแบบ/  แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในพ้ืนท่ี นำเสนอผลงานภาค 9   

งดกิจกรรม และปรับเปล่ียนดังนี้  
- ทุกโรงเรียนป 62-64 จัดทำรายงานนวัตกรรมของ
ผูบริหาร ครูผูสอน และการนิเทศติดตาม ตามแบบ
รายงานนวัตกรรมของภาค 9 สงถึง ศธจ.ตราด  
- ศธจ.ตราด  รวบรวมและจัดสงนวัตกรรมให
คณะกรรมการนิเทศติดตามแตละกลุม เพ่ืออานและ
เสนอขอคิดเห็น ปรับปรุงผลงานในอันดับตอไป 
-ศธจ.ตราด จัดทำรูปเลม และตัดทำขอมูลสารสนเทศ
งานของครูทุกคนเพ่ือเผยแพรผลงาน ในเพจ ศธจ.
ตราด 

กิจกรรมท่ี 7 สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรูปเลม
งานวิจัย 
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 ภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1-2  
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  ภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3-4 

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

งบประมาณ ...206,668... บาท (คืนงบ 77,332.-) 

ไตรมาส 1  

ตุลาคม  2563 

– ธันวาคม 2563 

ไตรมาส 2 

มกราคม 2564 

– มีนาคม 2564 

ไตรมาส 3  

เมษายน 2564 

– มิถุนายน 2564 

ไตรมาส 4  

กรกฏาคม 2564 

กันยายน 2564 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจง 

1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ธ.ค.63 

2.แตงต้ังคณะกรรมการโครงการ IFTE 

3. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

ป 2564 (ธ.ค.63 /ม.ค.64) 

งบประมาณ 3,072.- 
 

  

 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเพ่ือวางแนวทาง     

การพัฒนา  (มี.ค.64) 

งบประมาณ 32,536.- 

 

  

 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทำสารสนเทศ 

ระดับจังหวัด (ม.ค.64) 
งบประมาณ 22,060.- 

 

  

 

กิจกรรมท่ี 4 วิพากษและนิเทศติดตาม รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด (พ.ค.-ก.ค.64) 

  :  งบประมาณ – 60,000.- 

 

  

 

กิจกรรมท่ี 7  ประชุมเชิงปฏิบัติการ   
จัดทำรายงาน ผลงานวิจัย (ก.ย.64) 
  งดกิจกรรม: งบประมาณ 9,000.- 
 

  

 กิจกรรมท่ี 6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน
ระดับภาค9 (ก.ค.-ส.ค.64) 
งดกิจกรรม: งบประมาณ - 
 

  

 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม Symposium (ก.ค.64) 

งดกิจกรรม: : งบประมาณ 80,000.-  

 

  

 
สรุปผล 

รายงานผล 

สิงหาคม 
2464 



36 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9   

  

 

 ภาพท่ี 7 
 

 

ไตรมาสที่ 1-2  
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   ภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ไตรมาสที ่ 3-4  

แนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 

นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

 
1.แตงตั้งคณะกรรมการ 
1.1 คดัเลือก โรงเรยีนเปาหมายป 64 จำนวน 10 โรงเรียน  
1.2 คณะกรรมการการนิเทศ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 5 คน
ประกอบดวยผูบริหาร ศึกษานิเทศก จากทุกสังกัด  
(มกราคม 2564) 

 กลุมเปาหมาย จำนวน 30 โรงเรยีน ประกอบดวย 
1. โรงเรียนโครงการ TFE ป 62-63 จำนวน 8 โรงเรียน 
2. โรงเรียนโครงการCoachingป 62-63จำนวน 12 โรงเรียน 
3. โรงเรียนป 64 จำนวน 6 โรงเรียน 
(มีนาคม 2564) 

 
 

1. เกณฑการคัดเลือก ดังน้ี 
- มาจากทุกสังกัด 
- คะแนน O-NET ป 62 ตำ่กวาเกณฑ 
- ผูบริหารและครูมีความพรอมเขารวม 
2. คณะกรรมการ 1 ชุดนิเทศตดิตาม จำนวน 5 โรงเรยีน 
3. นิเทศตดิตามจำนวน 2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

1.จุดประสงคของโครงการ 
2. วิธีดำเนินงานตามโครงการ 
3. สรางTimeline รวมกัน 
4.ช้ีแจงรูปแบบการนิเทศ แบบ TRAT HI 
5. ช้ีแจงเครื่องมือนิเทศตดิตามตางๆ 

ประชุมชี้แจงโรงเรียน เปาหมาย  (8 เมษายน 64) 
 

1.คณะกรรมการ 1 ชุด คัดเลือกผลงานผูบริหาร ครูและการนิเทศ  

ดานละ 1 ชิน้งาน รวม 12 -18 ชิน้งาน 

2.จัดกิจกรรม Symposium นำเสนอผลงาน  

3. คัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการกลาง จำนวน 3 ชิน้งาน

(ผูบริหาร ครู แนวทางการนิเทศฯ) เพ่ือสงตอในระดับภาค 9 

 

 

 

คณะกรรมการชมรมนกัวจิัย และโรงเรียนทีไ่ดรับการคัดเลือกผลงาน          1. 

สรุปผลงานการเขยีนรายงานการวจิัยนวัตกรรม 12-18 ชิน้งาน 

2. สรุปรายงานการวิจยัของ จังหวัดตราด จำนวน 1 ชิน้งาน 

3. จัดทำรูปเลมงานวจิัย 

4. จัดทำขอมูลสารสนเทศ และเผยแพรในชองทางตางๆ 

 

 

 

 

 

 

สรปผลงาน/รายงานผลงานตอสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพรผลงาน 

ศธจ.ตราด 

นิเทศติดตาม

ดวยแนวทาง 

TRAT HI 

 

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 

นวัตกรรมผูบริหาร 
นวัตกรรมคร ู
นวัตกรรมการนิเทศฯ 

 นิเทศติดตามดวยเคร่ืองมือที่กำหนด 

-คัดเลือก Best Practiceของโรงเรียน  

คณะกรรมการนิเทศติดตาม 

ศธจ.ตราด โรงเรียน คณะกรรมการนิเทศ 

1 

2 

2 

2 

4 

เปล่ียนรูปแบบเปน  

นิเทศ online  

สถานการณโควิด-19 บันทกึขอความเปล่ียนกิจกรรม 

1. งดการนิเทศติดตาม ปรับเปนนิเทศ Online และสนับสนุนเงินใหโรงเรียนเปาหมายป 64 จำนวน 6 โรงเรียน รวม 60,000 บาท 

2. งดกิจกรรมSymposium ใหโรงเรียนป 62-63 จำนวน 20 โรง จัดทำนวัตกรรม โดยศธจ.สนับสนุนงบประมาณ ผลงานละ 2,000บาท 

จำนวน 40 ผลงาน รวม 80,000 บาท 

3.คณะกรรมการลงความเห็นคัดเลือกผลงาน 3 ชิ้นงาน ดังนี้ สงตอใหสำนกังานศึกษาธกิารภาค 9 

         3.1 ผลงานผูบริหาร และครูผูสอน เลือกจากโรงเรียน ป 2564  รวม 2 ผลงาน 

         3.2 ผลงานดานนิเทศติดตาม คัดเลือกจากโรงเรียน ป 2562-2564 รวม 1 ผลงาน  

4. ผลงานจากทุกโรงเรียน ใหจัดทำรูปเลมตามหัวขอการเขียนรายงานนวัตกรรม เผยแพรนวัตกรรมทางชองทางตางๆเชน Y0utupe Lineกลุม FB ฯลฯ 

5. ศธจ.ตราด นำผลงานทกุดานของทุกโรงเรียนป 2562-2564 วางไวหนาเพจ https://www.suksa-trat.go.th/  

 

 

 

 

 

 

เดิม เดิม 

ใหม 

https://www.suksa-trat.go.th/
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              ภาพท่ี 9 การดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด 

1 
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แนวทางการนิเทศติดตามของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

 ภาพท่ี 10 แนวทางการนิเทศติดตามของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการนิเทศโครงการ แบบ TRAT HI (ตราด ฮิ) หมายถึง การสังเคราะหแนวทางการนิเทศจากแนวคิด ทฤษฏี วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีเหมาะสมตามบริบท

ของพ้ืนท่ีจังหวัดตราด อยางมีข้ันตอน ดังแผนภาพ
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TRAT HI : ตราด ฮิ (คนตราด) 

 ภาพท่ี 11 TRAT HI MODEL 
 

T Teams ทำงานเปนทีม 

Think คิด/เขาใจ/ตั้งใจ 

R Reflective การสะทอนความคิด 

Relationship ความสัมพันธ  

A Action การทำงาน 

Ability ความสามารถ 

Attempt ความพยายาม ความมุงม่ัน 

T 

Take-care  ดูแล เอาใจใส 

Talk พูดคุย 

Test  ตรวจสอบ 

 
H Happiness ความสุข 

I Image ภาพลักษณ 

 
 
 

การทำงานแบบมีสวนรวม 

การนิเทศแบบใหคำช้ีแนะ (Coaching) 
 

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

การนิเทศแบบ PIDRE 
 

การนิเทศดวยกระบวนการ PDCA 
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T Teams ทำงานเปนทีม 

Think คิด/เขาใจ/ตั้งใจ 

R Reflective การสะทอนความคิด 

Relationship ความสัมพันธ  

A Action การทำงาน 

Attempt ความพยายาม ความมุงม่ัน 

T Take care  ดูแล เอาใจใส 

Talk พูดคุย 

Test  ตรวจสอบ 

ภาพท่ี 11 TRAT HI MODEL (ตอ) 
  
 
 

T
• Teamwork : ทีมงานคุณภาพ
• การทํางานตองประกอบดวยทีมงาน เพราะไดเรียนรูซึ่งกันและกัน นําพาสูความสําเร็จไปพรอมๆกัน

R
• Relationship: ความมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน
• การทํางานทุกงานตองเกิดจากการมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน เพ่ือ

A
• Attempt : ความพยายาม
• ในการนิเทศติดตามผูนิเทศเนนดูความพยามยามสูความสําเร็จ มากกวาผลสําเร็จสุดทายท่ีเกิดขึ้นเพียงดานเดียว 

T
• Take care : ใสใจ ดูแล
• การดูและเอาใจใสซึ่งกันและกันจะชวยใหเกิดความเช่ือมั่นวา การทํางานท่ีมีจุดมุงหมายรวมกันไมถูกละเลย

H: Happiness: ความสุข  

ความสุขจากการทำงานทุกงาน 

I: Image: ภาพลักษณท่ีเกิดข้ึน  
ผลของงานเกิดภาพลักษณที่ดตีอองคกร 

H: Happiness 

ความสุข 
I: Image 

ภาพลักษณที่ดี 
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T: Teams: การทำงานเปนทีม เปนการดำเนินงานของทุกฝายในรูปแบบทีมงานทุกคนมีสวนรวมในการทำงาน  
               การคิดและการปฏิบัติ 
R: Reflective: การสะทอนคิด การพูดคุยของกลุมเพ่ือใหเกิดการสะทอนคิด ไมมีการสั่งการมีแตสะทอน             
                   ขอท่ีควรปรับปรุง 
    Relationship: ความสัมพันธ การสรางปฏิสัมพันธในทางท่ีดีของทุกฝาย 
A: Action: การดำเนินงาน การดำเนินงานของทุกหนวยงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 
    Attempt ความพยายาม ความมุงม่ัน ของทุกหนวยงานกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยรูปแบบตางๆ 
T: Take-careดูแล เอาใจใส การดูแลกันและกันในหนวยงานเดียวกัน และตางหนวยงาน 
    Talk พูดคุย การพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบกัลยาณมิตร 
    Test ตรวจสอบ: การตรวจสอบผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการ จากการนิเทศติดตาม 

ดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.3 ผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
  1. มีการแตงตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัดโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2564   เรื ่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) จังหวัดนครนายก 
ปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการซึ่งมีผู แทน ของ อกศจ./กศจ. และ
ผูอำนวยการ สพป.นครนายก/สพม.ปราจีนบุรี นครนายก และบุคลากรในศธจ.นครนายก  สวนคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  มีผูทรงคุณวุฒิท้ังในราชการและนอกราชการ(ผูเกษียณราชการ) เปนคณะทำงาน ดังไฟลแนบ 
   

 
 

2. มีการนำเสนอโครงการ ให  กศจ. ทราบ 
 ไมมี เนื่องจาก จังหวัดนครนายกเกิดสถานการณเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในระดับรุนแรง  ทำใหตองคัดเลือกเฉพาะวาระท่ีจำเปนและสำคัญ  เพ่ือใหคณะกรรมการ กศจ.นครนายก พิจารณา
ตัดสินใจใหเความเห็นชอบ 
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3. มีการสรางการรับรูเก่ียวกับการดำเนินงานโครงการฯ  
ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2564 

      วิธีการในการสรางการรบัรู  
1. แจงประชาสัมพันธแบบไมเปนทางการ ในกลุมไลน(เดิม) ของ TFE และ Coaching Team นครนายก 

เพ่ือใหสถานศึกษา (23 แหง) เตรียมการสมัครเขารวมโครงการ IFTE ของป 2564 
2. แจงความเคลื่อนไหว ของการปรับแนวการดำเนินงานของโครงการ ฯ เปนระยะ เพ่ือรับฟงปญหาและ

ขอเสนอแนะจากสถานศึกษา 
3. ประสานงาน หารือกับผูทรงคุณวุฒิทีมนิเทศ ติดตามและประเมินผลของโครงการ TFE (เดิม) เพ่ือ          

วางแผนปรับการดำเนินงานตอเนื่อง ตามบริบทและสถานการณของปงบประมาณ 2564 
4. แจงหนังสือราชการถึงสถานศึกษาในโครงการฯ และหนวยงานตนสังกัด (สพป. สพม) ดังสำเนา หนังสือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ดวนมาก ท่ี ศธ 0273/761 และ ท่ี ศธ 0273/762  ลงวันท่ี   
8 กรกฏาคม 2564 
 

                     
 

5. ใหคำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะแกผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาตอเนื่อง 
ชัดเจน  แบบไมเปนทางการ/นิเทศทางไกลเปนรายบุคคล  

4. มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ  ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประเภท
สถานศึกษา จำนวน  4  ชิ้น และประเภทบุคคล จำนวน 4 ชิ้น 
    นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ประเภทครูผูสอน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน  4   ชิ้น และประเภทครูผูสอนระดับประถมศึกษา จำนวน 11 ชิ้น 
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  นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
ประเภทบุคคล  จำนวน  2 ชิน้ 
 

5. ข้ันตอน กระบวนการการดำเนินงานโครงการ 
1. ประสานงาน สรางการรับรู ความเขาใจ (เปนการภายใน) เกี่ยวกับรางแนวทางการดำเนินงานโครงการ 

IFTE (Innovation For Thai Education) ศธจ.นครนายก ปงบประมาณ 2564  ระยะที่ 1 ใหแก  23  โรงเรียน    
ท่ีเคยเขารวมโครงการ Teams For Education และ Coaching Teams  ( กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2564 ) 

2. ปรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณ COVID-19 และนำเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการอนุมัติจาก ทานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ( พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 ) 
   3. แจงสถานศึกษาในโครงการ สงผลงาน/รายงานการใชนวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและ            
รับการคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี  (Best Practices) 
   4. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ IFTE  (Innovation For Thai Education ) ระดับจังหวัด 
  5. จัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมิน/คัดเลือกผลงานเอกสาร/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  (Best 
Practices)  ในวันท่ี 23 – 24 กรกฏาคม 2564  

6. จดัประชุมคณะกรรมการฯ แยกคราวละ 1 คณะ เพ่ือสรุปผลฯ   ในวันท่ี  2 – 6 กรกฏาคม 2564 
7. สงเสริม สนับสนุน ใหคำแนะนำ และขอเสนอแนะ แกผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับจังหวัด 

เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนารายงานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา เพื่อเขารับ
การคัดเลือก รวมกิจกรรมการนำเสนอผลงานระดับภาค 9 ( 5 จังหวัด) ในวันท่ี  25  สิงหาคม 2564  

8. นิเทศ และติดตามการดำเนินการพัฒนาการบริหารฯ  การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา โดยใช
การสื่อสารทางไกล และเปนรายบุคคล/กลุม   

9.  เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคคลที่มีแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ข้ันพ้ืนฐาน โดยมอบโล/เกียรติบัตร  

10. จัดประชุมปฏิบัติการสรุป รายงานผลการดำเนินงาน ทั้งดานการนิเทศ ติดตาม  และการคัดเลือก
ประเมินผลนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี  (Best Practices) รวมถึงการจัดทำสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

11. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ศธ.ภาค 9, สป.ศธ, ระบบ EMENSCR ) 
6. ผลการใชนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

6.1 ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
6.1.1 สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 23 แหง มีความตระหนักและใหความสำคัญในการสราง

คุณภาพการจัดการศึกษา แมจะไมมีการบังคับใหนักเรียนทุกคนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
6.1.2 สถานศึกษามากกวา รอยละ 80 มีการปรับตัว รวมบริหาร พัฒนาการจัดการศึกษาใน

รูปแบบใหมข้ึน จากท่ีเคยดำเนินการ 
6.1.3 ผูบริหารสถานศึกษาประมาณรอยละ 20 ดำเนินการบริหารจัดการพัฒนาผูเรียน โดยยังไมได

สรรหาหรือสรางนวัตกรรมดานการบริหารจัดการที่ชัดเจน สงผลใหความเขมแขงในการพัฒนางานวิชาการลดลง  
โดยเปนผลสืบเนื่องจากสภาวการณดานสาธารณสุข และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของผูเรียน รวมถึงความไมพรอม/ 
ขาดแคลนปจจัยในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
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 6.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผูสอน 
  6.2.1 ครูผูสอนเกิดแนวคิดที่เปนระบบ ในการบริหารจัดการชั้นเรียนและพัฒนางานการจัดการ
เรียนรู เพ่ือจะสงผลตอการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และวิทยฐานะชัดเจนข้ึน     
  6.2.2 ครูผูสอนมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนาผูเรียนมากขึ้น  เนื่องจากไดรับคำชี้แนะ  เสนอแนะ
จากผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูนิเทศ ประเมินผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี  
 6.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน          
  6.3.1 นักเรียนยังคงไดรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และไดรับความใสใจจากครูผูสอนเปน
รายบุคคลมากข้ึน           
  6.3.2 นักเรียนอาจมีผลการทดสอบทางการเรียนรู ไมเปนไปตามความคาดหวังท่ีครูตั้งเปาหมาย 
 6.4 ผลท่ีเกิดข้ึนอ่ืน ๆ           
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ไดรับความรวมมือ มีเครือขายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในจังหวัดนครนายก เขมแข็งข้ึน แมจะมีอุปสรรคของระยะหางในการรวมประชุม ตองเวนความใกลชิด 

7. ปญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน        
 7.1 จากสถานการณโลกและประเทศไทย ท่ีเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัส COVID –19  แทรกซอน 

ทำใหกิจกรรมที่กำหนดพัฒนาสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในรางโครงการฯ ครั้งที่ 1 ตองถูก
ปรับลดท้ังหมด และตองปรับกิจกรรมหลักเก่ียวกับการประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี เพ่ือประเมิ 
นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดีซ่ึงเดิมกำหนดไว 3 ครั้ง  ตองลดเหลือ 1 ครั้ง (งดครั้งท่ี 2 และ 3 ) ไดแก 
     ครั้งท่ี 1 ประเมินผลงานทางวิชาการ จากเอกสาร  
     ครั้งท่ี 2 ประเมินตรวจสอบจากรองรอยการปฏิบัติงานสภาพจริง ณ สถานศึกษา  
  ครั้งท่ี 3 ประเมินผลงาน จากการนำเสนอ/ นิทรรศการ  
  7.2  บุคลากรในสถานศึกษามีภาระงาน ในการปฏิบัติมากกวาปกติที่เคยเปนมา  สงผลใหจำนวน
ของผูเขารวมกิจกรรมมีไมมาก  ( มีสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมประกวดเพียง 10 แหง คิดเปนรอยละ 43.48 ) 
   7.3  บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คอนขางจำกัด  สงผลใหศึกษานิเทศก 
ตองรับภารกิจดานงานวิชาการและที่เกี ่ยวของมาก ทำใหไมมีเวลาในการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
รูปแบบใหม ท่ีควรตองใชเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับสถานการณ 
 

   ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เล็งเห็นวาโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
จะมีสวนทำใหสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื ้นรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
ไดสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการ และหนวยงานและสถานศึกษาสมารถสรางรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูและนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู  ดานการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระดับพื ้นที ่ภายใตบริบทของพื ้นท่ี 
อยางมีสวนรวมกับทุกภาคสวน  

2.4 ผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

 ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
  1) ข้ันตอน/กระบวนการ/แนวทาง/กิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
   1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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   2. คัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ โดยรวมกับหนวยงานทางการศึกษามารวมเปน
คณะกรรมการนิเทศติดตาม เมื ่อปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 และไดนำผลการนิเทศจากปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 มาวิเคราะหเพ่ือหาเครือขายและ Best Practice ไดโรงเรียนเขารวมโครงการ จำนวน 3 แหง โดยใหเปน 
Best Practice 3 ดาน ไดแก  
   - โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยาประจันตคาม (สช.) ดานการบริหารจัดการ นวัตกรรมระบบ
สถิติ Online “PDSSIMS 2020” 
   - โรงเรียนวัดโคกอุดม (สพป.ปจ.2) ดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรมชุดการสอนจิตศึกษา 
ฐานสมรรถนะ 
   - โรงเรียนวัดหาดสูง (สพป.ปจ.2) ดานการนิเทศติดตามและประเมินผล นวัตกรรม 
PHANSA MODEL 
   3. ประชุมชี ้แจงแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนานวัตกรรม 3 ดาน ไดแก  
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศติดตามและประเมินผล ใหกับผูบริหารและคณะครูของโรงเรียน 
ท้ัง 3 แหง 
   4. นิเทศออนไลน 
   5. โรงเรียนทั้ง 3 แหงที่เขารวมโครงการจัดทำนวัตกรรม และรายงานผล โดยทำการ
นำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบวิดีโอ (เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงงดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดและระดับภาค) 
   6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุปผลนวัตกรรมของโรงเรียนที ่เขารวมโครงการ 
ท้ัง 3 แหง และสงนวัตกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีท้ัง 3 ดาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙  
   7. สรุปผลและเผยแพร 

2) ผลการดำเนินดำเนินโครงการ 
   2.1) ผลการการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของ ศธจ. 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี สามารถพ.ศ. 2564 สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
โดยไดรับความรวมมือจากประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและผูมีสวน
เก่ียวของจากโรงเรียนในสังกัด สช. และ สพป.ปจ.2 

   2.2) ผลการพัฒนา/คิดคน/สราง นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ไดคัดเลือก Best Practice โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ดาน ไดแก  
   - โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยาประจันตคาม (สช.) ดานการบริหารจัดการ  
   - โรงเรียนวัดโคกอุดม (สพป.ปจ.2) ดานการจัดการเรียนรู  
   - โรงเรียนวัดหาดสูง (สพป.ปจ.2) ดานการนิเทศติดตามและประเมินผล  

   2.3) ผลการใชนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
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 ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา และผูบริหาร 
 - สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูและการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล 

 ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผูสอน 
 - ครูผูสอนมีความเขาใจในการสรางนวัตกรรม สามารถสรางและพัฒนา

นวัตกรรม ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เกิดความภาคภูมิใจ 
 - ครูผูสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 - ครูผูสอนสามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 - ผูเรียนมีความสนใจเพ่ิมข้ึน  
 - ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความรับผิดชอบ 
 - ผูเรียนไดพัฒนาตนเองเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู 

 ผลท่ีเกิดข้ึนอ่ืนๆ 
    - สถานศึกษาในหนวยงานตางๆ ใหความสนใจในโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา และสนใจเรื่องการจัดทำนวัตกรรม 

   2.4) ความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล (ความพึงพอใจของผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู และนักเรียน) 

   - ผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 3 แหง ศึกษานิเทศก ครู และนักเรียน มีความพึงพอใจ
ตอการใชนวัตกรรมระดับมากท่ีสุด และมีความตั้งใจจะพัฒนานวัตกรรมในปการศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง 
 3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

- เนื่องจากสถานการการแพรระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหตองมีการปรับ
การนิเทศ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนรูปแบบออนไลน 

- การจัดสรรงบประมาณมาเปนระยะๆ ทำใหไมสามารถดำเนินการโครงการไดในชวงตนปงบประมาณ 
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 4) รูปภาพประกอบผลการดำเนินโครงการ 
  ภาพท่ี  
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2.5 ผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 
  โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว มีวัตถุประสงคการดำเนินงานคือ 1. เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม 
และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 3. เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ 5. เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐานผานเกณฑเพิ่มขึ้น ซึ่งกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนไดดำเนินการระหวางเดือนมกราคม-กันยายน 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงผลการดำเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดทำศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยการศึกษาระดับจังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกวไดดำเนินการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน 

พื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัด เพื่อทำการศึกษาผลของพัฒนาการการศึกษาระดับจังหวัดและโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ (รายละเอียดอยูในบทท่ี 2) 
 2. การสรางเครือขายนวัตกรรมเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

การสรางเครือขายนวัตกรรมทางการศึกษาเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคของการดำเนินการโครงการ Innovation  
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว การสราง
เครือขายนวัตกรรมในครั้งนี้ มีจำนวนท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด 40 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 โรงเรียนที่เขารวมโครงการInnovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว พบวาประกอบดวยหนวยงานการจัดการศึกษาในจังหวัดสระแกว โดยมีโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 มากที่สุด (รอยละ 30.00)  รองลงมาไดแก สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสระแกว (รอยละ 20.00 20.00 และ 12.50 ตามลำดับ) 
 

 ตารางท่ี  5 จำนวนและรอยละของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกวเม่ือจำแนกตามสังกัด 
 

สังกัด จำนวน รอยละ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 12 30.00 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 8 20.00 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแกว 5 12.50 
กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนท่ี 12 8 20.00 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 3 7.5 
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 2 5.00 
สำนักงานสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 1 2.50 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแกว 1 2.50 
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 ตารางท่ี 6 รายชื่อโรงเรียนท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยแพลตฟอรม Canva For Education 
 

ท่ี โรงเรยีน อำเภอ สังกัด 

โรงเรียนท่ีเขารวมปงบประมาณ 2563 
1 อนุบาลเมืองสระแกว เมืองสระแกว สพป.สระแกว เขต 1 
2 บานคลองมะละกอ เมืองสระแกว สพป.สระแกว เขต 1 
3 บานคลองหาด คลองหาด สพป.สระแกว เขต 1 
4 บานหนองปรือ วังน้ำเย็น สพป.สระแกว เขต 1 
5 บานใหมไทรทอง เขาฉกรรจ สพป.สระแกว เขต 1 
6 บานคลองไกเถ่ือน คลองหาด สพป.สระแกว เขต 1 
7 บานทุงหินโคน เมืองสระแกว สพป.สระแกว เขต 1 
8 บานโคคลาน ตาพระยา สพป.สระแกว เขต 2 
9 บานหนองเสม็ด โคกสูง สพป.สระแกว เขต 2 
10 บานหนองผักบุง อรัญประเทศ สพป.สระแกว เขต 2 
11 ชุมชนบานแซรออ วัฒนานคร สพป.สระแกว เขต 2 
12 บานกะสัง ตาพระยา สพป.สระแกว เขต 2 
13 ซับมวงวิทยา ตาพระยา สพม. สระแกว 
14 คลองน้ำใสวิทยาคาร อรัญประเทศ สพม.สระแกว 
15 วังสมบูรณวิทยาคม วังสมบูรณ สพม.สระแกว 
16 นิคมสงเคราะห 1 อรัญประเทศ อบจ.สระแกว 
17 ทรัพยสมบูรณวิทยาคม เขาฉกรรจ อบจ.สระแกว 
18 ไทรเดี่ยววิทยา คลองหาด อบจ.สระแกว 
19 ตชด.การบินไทย คลองหาด กก.ตชด.12 
20 ตชด.พีระยานุเคราะห1 วังสมบูรณ กก.ตชด.12 
21 ตชด.วังศรีทอง วังสมบูรณ กก.ตชด.12 
22 ตชด.บานทุงกบินทร วังสมบูรณ กก.ตชด.12 
23 ตชด.บานน้ำออม เขาฉกรรจ กก.ตชด.12 
24 ตชด.บานคลองตะเคียนชัย วังน้ำเย็น กก.ตชด.12 
25 ตชด.บานเขาสารภ ี อรัญประเทศ กก.ตชด.12 
26 ตชด.ประชารัฐบำรุง1 อรัญประเทศ กก.ตชด.12 
27 ศรีตาพระยา ตาพระยา สำนกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
28 ปจจันตเขตวิทยา ตาพระยา สำนกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแกว 
โรงเรียนท่ีเขารวมปงบประมาณ 2564 
1 บานมหาเจริญ วังน้ำเย็น สพป. สระแกว เขต 1 
2 อนุบาลวังสมบูรณ วังสมบูรณ สพป. สระแกว เขต 1 
3 บานภูเงิน เขาฉกรรจ สพป. สระแกว เขต 1 
4 บานหนองหวา เขาฉกรรจ สพป. สระแกว เขต 1 
5 บานหนองแก วังน้ำเย็น สพป. สระแกว เขต 1 
6 บีกริม อรัญประเทศ สพป. สระแกว เขต 2 
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ท่ี โรงเรียน อำเภอ สังกัด 

โรงเรียนท่ีเขารวมปงบประมาณ 2563 
7 บานหนองปรือ อรัญประเทศ สพป. สระแกว เขต 2 
8 เพชรรัตนราชสุดา ตาพระยา สพป. สระแกว เขต 2 
9 สระแกว สระแกว สพม. สระแกว 
10 ทัพพระยาพิทยา โคกสูง สพม. สระแกว 
11 เทศบาลบานกิโลสอง อรัญประเทศ ทม. อรัญญประเทศ 
12 เทศบาลชนะชัยศร ี อรัญประเทศ ทม. อรัญญประเทศ 

 
ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการInnovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ 
ท่ี  12 /2564 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทำงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  นวัตกรรมการศึกษา  
 เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

……………………….. 
 ดวย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสำคัญในการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน เพื่อเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนตอการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ใหกับ
ผูเรียนและเปนการพัฒนาการเรียนรู ใหผูเรียนเขาสูสังคมในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีคุณภาพ และยังเปนการสงเสริม
สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และเผยแพร
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมถึงการสรางเครือขาย 
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายที่สำคัญในการสงเสริม สนับสนุนพัฒนาใหสถานศึกษา 
มีรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น ซึ่งมี
การดำเนินกิจกรรมท่ีสำคัญ เชน การรวบรวมสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาดานการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การสรางเครือขายความรวมมือ การบูรณาการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือคนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เพ่ือสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 

 

 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงมีคำสั่งแตงตั้ง
คณะทำงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

 1. ศึกษาธิการภาค 9            ประธานกรรมการ               
2. นายโชคชัย  พรหมมาก   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ                กรรมการ 
3. นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ  ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา         กรรมการ 
4. นางธนิกา  โรจนไพฑูรยทิพย   ผูอำนวยการกลุมตรวจราชการ         กรรมการ 
     ติดตามและประเมินผล        
5. นายวรพงษ  ครุฑปราการ  ผูอำนวยการกลุมนิติการ        กรรมการ

 6. นายเสฐียรพงษ  แกววิมล  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล                กรรมการ 
7. นายวรวุฒ ิ รัตนบรริักษ  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

         8. นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 9. นางสาวสำรวย  เฉิดจินดา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 10. นางอินทิภา  ออนนวล  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 

        แนะนำ ใหคำปรึกษา สงเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูของจังหวัดใน
พ้ืนท่ีระดับภาค ภายใตโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนของหนวยงาน 
ทุกระดับ ทุกประเภท และนำไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะหขอมูล รวบรวมและจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

1. นายวรวุฒ ิ รัตนบรริักษ   ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา                  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทัศนีย  ชางชุบ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     กรรมการ 
3. นางสาวสุภาภรณ  นฤภัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     กรรมการ 
4. นางภัทรานิษฐ  งามวงศนอย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กรรมการ 
5. นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

          6. นางสาวสำรวย  เฉิดจินดา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการและชวยเลขานุการ 
 7. นางอินทิภา  ออนนวล   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการและชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี 
        รวบรวม จัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกระดับชั้น 
โดยใชขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) ใชขอมูล 3 ปยอนหลัง (ปการศึกษา 2560 -2562) และสรุปผลการวิเคราะหภาพรวมและ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื ่อนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและภาย 
ในระยะเวลาท่ีกำหนด 

คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมยอย และประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือก
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนเิทศ ติดตามประเมินผล  

และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
 1. ศึกษาธิการภาค 9             ประธานกรรมการ 
 2. นายโชคชัย  พรหมมาก   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ                กรรมการ 

3. นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ  ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา         กรรมการ 
4. นางธนิกา  โรจนไพฑูรยทิพย   ผูอำนวยการกลุมตรวจราชการ         กรรมการ 
     ติดตามและประเมินผล        
5. นายวรพงษ  ครุฑปราการ  ผูอำนวยการกลุมนิติการ        กรรมการ 
6. นายเสฐียรพงษ  แกววิมล  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล                กรรมการ 

 7. นางสาวอัจฉรา  สำราญเฟองสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 

/นาง... 
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 8. นางประภาวดี  โกสิยารักษ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ       กรรมการ 
9. นางสาวทัศนีย  ชางชุบ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการ 
10. นางสาวสุภาภรณ  นฤภยั  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการ 
11. นางสาววิริยาภรณ  เฉิดฉันทพิพัฒน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการ 
12. นางภัทรานิษฐ  งามวงศนอย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    กรรมการ 
13. นางสาวอรัญญิกา  ลัทธิคุณ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    กรรมการ 
14. นางสาวสมนพร  มูลสาร  พนักงานราชการ      กรรมการ

 15. นางสาวธารารัตน  ไตรโภค  พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการ
 16. นางสาวฤทัยรัตน  รูรอบดี  พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการ
 17. นางลฎาภา  แปลงสมบูรณ  พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการ 
 18. นายอนุรักษ  สังขไว   พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการ 

19. นายทิวา  ไชยเลิศ   พนักงานจางเหมาบริการ         กรรมการ 
20. นายวรวฒุิ  รัตนบริรักษ  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

         21. นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 22. นางสาวสำรวย  เฉิดจินดา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23. นางอินทิภา  ออนนวล  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 
  อำนวยความสะดวก ประสานงานการประชุม ดำเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ตามกำหนดการท่ีตั้งไว โดยแบงหนาท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายพิธีการและรับรายงานตัว 
 1. นางสาวอัจฉรา  สำราญเฟองสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิริยาภรณ  เฉิดฉันทพิพัฒน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการ 
3. นางสาวสมนพร  มูลสาร  พนักงานราชการ     กรรมการ

 4. นางสาวธารารัตน  ไตรโภค  พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการ
 5. นางสาวฤทัยรัตน  รูรอบดี  พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการ
 6. นางประภาวดี  โกสิยารักษ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ
 มีหนาท่ี 
  ดำเนินการตอนรับประธานการประชุม และรับรายงานตัว ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ประสานงานกับสวนงานที่เก่ียวของ อำนวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมใหผูเขารวมประชุมใหครบถวน 

คณะกรรมการจับเวลาการนำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู รวบรวมคะแนนและคิดคะแนน 
 1. นางสาวทัศนีย  ชางชุบ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุภาภรณ  นฤภัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 3. นางสาวสำรวย  เฉิดจินดา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการ 
 4. นางอินทิภา  ออนนวล   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการ 
 5. นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

           /มีหนาท่ี... 
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 มีหนาท่ี 
  1. ดำเนินการจับเวลาการนำเสนอบนเวที โดยกำหนดเวลาใหแตละจังหวัด ไมเกินเวลาท่ีกำหนด
และแจงผูนำเสนอโดยวิธียกปายเตือน 2. รวบรวมและคิดคะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการตามแบบและ
วิธีท่ีกำหนดใหถูกตอง และทวนคะแนนอีกครั้งหลังจากคิดคะแนนรอบแรกแลวเสร็จ 
 

คณะกรรมการฝาย ICT และประชาสัมพันธ 
1. นายสัจจา  จุนบุญ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      ประธานกรรมการ 

 2. นางอินทิภา  ออนนวล   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    กรรมการ 
 3. นางสาวฤทัยรัตน  รูรอบดี  พนักงานจางเหมาบริการ    กรรมการ
 4. นางสาวธารารัตน  ไตรโภค  พนักงานจางเหมาบริการ    กรรมการ 
 5. นางภัทรานิษฐ  งามวงศนอย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       กรรมการและเลขานุการ  
 

           มีหนาท่ี 
  จัดเตรียมอุปกรณ ICT ตางๆ คอมพิวเตอร เครื ่องเสียง ตลอดจนบันทึกถายภาพประกอบ
กิจกรรม ประสานชางเทคนิคของสถานที่จัดประชุมกรณีเกิดปญหาขัดของเฉพาะหนา และประชาสัมพันธการ
ดำเนินโครงการฯ ทางเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนตางๆ ใหเปนปจจุบันสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ 
 1. นายโชคชัย  พรหมมาก  ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ      ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสมนพร  มูลสาร  พนักงานราชการ     กรรมการ 

3. นางสาวธารารัตน  ไตรโภค  พนักงานจางเหมาบริการ    กรรมการ 
4. นางสาวอรัญญิกา  ลัทธิคุณ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี  
  ดำเนินการดานการจัดการบริหารงบประมาณ และอำนวยความสะดวกดานการเงิน และบัญชีในการ
ดำเนินงานโครงการฯ และการเบิกจายเงินใหเปนไปตามความเรียบรอยถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการฯ  

คณะกรรมการฝายจัดทำเอกสาร 
  1. นายวรวุฒ ิ รัตนบรริักษ   ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา         ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสำรวย  เฉิดจินดา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการ 

3. นางอินทิภา  ออนนวล   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการ 
 4. นางสาวธารารัตน  ไตรโภค  พนักงานจางเหมาบริการ    กรรมการ 
  5. นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝายอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  1. นางสาวธารารัตน  ไตรโภค  พนักงานจางเหมาบริการ   ประธานกรรมการ
  2. นางสาวฤทัยรัตน  รูรอบดี  พนักงานจางเหมาบริการ    กรรมการ
  3. นางลฎาภา  แปลงสมบูรณ  พนักงานจางเหมาบริการ    กรรมการ
  4. นางสาวสมนพร  มูลสาร  พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  
  ประสานงาน ดูแล จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มใหแกผูเขารวมประชุมใหครบถวน  

/คณะกรรมการ... 
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- 5 - 
 

คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 
  1. นายโชคชัย  พรหมมาก  ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นายอนุรักษ  สังขไว   พนักงานจางเหมาบริการ    กรรมการ 
 3. นายทิวา  ไชยเลิศ   พนักงานจางเหมาบริการ        กรรมการ 
 4. นางสาวธารารัตน  ไตรโภค  พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
  จัดเตรียมยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง ใหพรอมใชงาน ขนยายอุปกรณที่เกี่ยวของในการประชุมและ
เอกสารการประชุม ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะกรรมการและเจาหนาที่ไปยังสถานท่ี 
จัดประชุม  

คณะกรรมการฝายประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 
 1. นายวรวุฒ ิ รัตนบรริักษ  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสำรวย  เฉิดจินดา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการ 

3. นางอินทิภา  ออนนวล   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     กรรมการ 
 4. นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 จัดเตรยีมแบบประเมินผลการดำเนินโครงการ สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ 

      

  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง ครบถวน และเอาใจใส มิใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ และเพ่ือประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาการดำเนินโครงการฯ จะแลวเสร็จ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  4   กุมภาพันธ พ.ศ.  2564 
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คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ท่ี  20 /2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For  
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ดวยสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการ 
ภาค 9 วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล และเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมถึง
การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายที่สำคัญในการสงเสริม สนับสนุน
พัฒนาใหสถานศึกษามีร อยละของนักเร ียนที ่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน 
แตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโครงการฯ กำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการและใหทราบกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
  

  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 คณะกรรมการประกอบดวย 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลฯ 
1. ศึกษาธิการภาค 9                 ประธานกรรมการ 
2. นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา       รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสำรวย  เฉิดจินดา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
4. นางอินทิภา  ออนนวล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
5. นายสัจจา  จุนบุญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

  

ใหคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง มีหนาท่ีดังนี้   
  1. ติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานของโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือให
ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  2. กำกับ ติดตาม ประเมินผลโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และบันทึกผลการติดตามเชิงคุณภาพ  
โดยการสัมภาษณ สอบถาม ดูรองรอย/หลักฐาน ฯลฯ ลงในแบบกำกับ ติดตามฯ ท่ีกำหนด 
 
 

/ใหคณะกรรมการ... 
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  ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ 
ย ุต ิธรรม และบรรลุว ัตถ ุประสงคของโครงการ ดวยความรับผ ิดชอบเพื ่อประโยชนส ูงส ุดแกทางราชการ  
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาโครงการจะแลวเสร็จ 

 

    สั่ง ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ภายใตโครงการ Innovation For 

Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ภายใตโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบที่เขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยนำไปสูการ
พัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีอยางบูรณาการ นั้น 
  บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เสร็จเรียบรอยแลวมีผลการคัดเลือก ดังนี้    
 

  1. นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานบริหารจัดการ  
   1.1 ชนะเลิศ ไดแก นางภัทรภรณ  คงกระจาง ผูอำนวยการโรงเรียนบานจางวางสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จังหวัดจันทบุรี นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนรู
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหมดวย 
HAPPINESS MODEL 
   1.2 รองชนะเล ิศอันด ับที ่ 1 ได แก  นายสว ัสดิ์  เดชกัลยา ผู อำนวยการโรงเร ียน 
วัดบานพริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก นวัตกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชกระบวนการนิเทศ “แบบรวมพัฒนา” (Cooperative Development Supervision) 
   1.3 รองชนะเลิศอันด ับที ่ 2 ไดแก นายรักพงศ  จุลเจริญ ผู อำนวยการโรงเร ียน 
บอไรวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จังหวัดตราด นวัตกรรมการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพดวยรูปแบบ RUBY MODEL ของโรงเรียนบอไรวิทยาคม จังหวัดตราด 
  2. นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการจัดการเรียนรู  
   2.1 ชนะเลิศ ไดแก นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ ครูโรงเร ียนเทศบาลเมืองขลุง 1 
(บุรวิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี นวัตกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะปฏิบัติดนตรี เรื่อง  
รู รักษ เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom  
   2.2 รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก นางสาวอรวรรณ  เกิดสุข ครูโรงเรียนอนุบาลบานนา  
(วัดชาง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก นวัตกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ PPCI Model   
   2.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก นางสาวณัชชาภรณ  สิงหจันทร  และนางสาวพายุ   
พวงตระกูล ครูโรงเรียนวัดทาโสม (คุณสารราษฎรบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จังหวัดตราด นวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนานักเร ียนใหม ีท ักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยใช KIDDEE Model  
ผานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู “ริ้วลายชายผา””       
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  3. นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   3.1 ชนะเลิศ ไดแก นางสาวธิดา  เมฆวะทัต ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระ
วันรัต อุปถัมภ) และคณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จังหวัดตราด นวัตกรรมการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช KIREE Model  
   3.2 รองชนะเลิศอันดับที ่ 1 ไดแก  นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี รองผู อำนวยการ
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก และคณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จังหวัดจันทบุรี 
นวัตกรรมการนิเทศโดยใชกระบวนการสอนงานแบบพี่เลี ้ยงดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกันผานชุมชนแหงการ 
เรียนรูทางวิชาชีพ Supervision using Coaching and Mentoring Process with Lesson Study via Professional 
earning Community  
   3.3 รองชนะเล ิศอันด ับที ่  2 ได แก  โรงเร ียนทัพพระยาพิทยา สังก ัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแกว จังหวัดสระแกว นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู รูปแบบ TPP Model 
ดวยกระบวนการ PDCA 
  4. นวัตกรรมชมเชย ไดแก  
   4.1 ดานบริหารจัดการ ไดแก 
    -  โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยาประจันตคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี นวัตกรรม ระบบสถิติ Online “PDSSIMS 2020”  
    - โรงเรียนบานหนองแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 1 จังหวัดสระแกว นวัตกรรมภาษาเพ่ือการแบงปนสังคม 
   4.2 ดานการจัดการเรียนรู ไดแก 
    - นางเยาวลักษณ  ตันสกุล ครูโรงเรียนบานเขาสองกลอง สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับ
ดาน (Flipped Classroom) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
    - โรงเรียนวัดโคกอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี นวัตกรรมชุดการสอนจิตศึกษา ฐานสมรรถนะ  
    - โรงเรียนบานหนองเสม็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สระแกว เขต 2 จังหวัดสระแกว นวัตกรรมกระบวนการพัฒนามัคคุเทศกนอยหนองเสม็ด (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
   4.3 ดานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไดแก 
    - โรงเรียนวัดหาดสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 2 นวัตกรรม PHANSA MODEL 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
        ประกาศ ณ วันท่ี     27     สิงหาคม  พ.ศ. ๒564 

 

  

 

(นายพงษพิศาล  ชนิสำราญ) 
รองศึกษาธิการภาค 8  ปฏิบัตหินาที ่

ศึกษาธิการภาค 9 
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ระดับภาค 
 

 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  

นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

คำช้ีแจง 
  แบบติดตามนี้ใชในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการและ ใหทราบ
กระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

******************************* 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................................................................ 
 

ประเด็นการติดตามประเมินผล 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม  

  มี คำสั่งท่ี........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

  ไมมี เนื่องจาก .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
2. มีการนำเสนอโครงการ ให  กศจ. ทราบ 

  มี วันท่ี............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

  ไมมี เนื่องจาก .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
3. มีการสรางการรับรูเก่ียวกับการดำเนินงานโครงการฯ  

  มี วันท่ี............................................................................................................................................... 
      วิธีการในการสรางการรบัรู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ไมมี เนื่องจาก .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
4. มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ  
................................................................................................................................................................................. 

  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................. 

  นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
................................................................................................................................................................................. 

  ไมมี เนื่องจาก .................................................................................................................................. 
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5. ข้ันตอน กระบวนการการดำเนินงานโครงการ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
6. ผลการใชนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

6.1 ผลท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 6.2 ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูผูสอน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 6.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 6.4 ผลท่ีเกิดข้ึนอ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
7. ปญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ...............................................................ผูใหขอมูล 
                                                        (……………………………………..………………) 
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แบบรายงานการสรางนวัตกรรม 

ภายใตโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
................................................................ 

1. ช่ือนวัตกรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
2. ช่ือผูสราง 
ชือ่.............................................. นามสกุล..............................ตำแหนง................................................ 
โรงเรียน......................................เขต/อำเภอ.....................จงัหวัด.........................โทร......................... 
มือถือ..........................................E-mail address............................................................................. 
3. แนวทางการคิดคนนวัตกรรม 
� แสวงหานวัตกรรม/แบบอยางท่ีดีจากแหลงตางๆ ท่ีเคยมีผูสรางหรือ ทำไวแลว แลวนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม 
� การสรางนวัตกรรมใหม 
4. ประเภทของนวัตกรรม  
� การบริหารจัดการศึกษา � การจัดการเรียนรู � การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
5. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
....................................................................................................................................... ............................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
6. วัตถุประสงค 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
7. กลุมเปาหมาย 
ประชากร / กลุมตัวอยาง 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. การออกแบบนวัตกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. วิธีดำเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
11. ผลการสรางหรือพัฒนานวัตกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
12. การเผยแพรนวัตกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………......……………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อผูรายงาน…………………........……………………………….. 
ตำแหนง ............................................................................ 
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แบบรายงานการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภายใตโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย  

สำนักงานศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    

**************************** 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................................................................................. 

 

คำช้ีแจง  ใหกรอกขอมูลในตารางตามสภาพท่ีเปนจริง  โดยพิจารณาตามเกณฑท่ีกำหนด 

เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีการดำเนินงานแตไมพบรองรอย หลักฐาน หรือมีแตไมชัดเจน 
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีการดำเนินงานท่ีพบรองรอยหลักฐานท่ีชัดเจน 
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีการดำเนินงานท่ีพบรองรอยหลักฐานท่ีชัดเจน ครบถวน สมบูรณ 
 

ขอท่ี  ประเด็นการประเมิน/ตัวบงช้ี 

การปฏิบัติ  ระดับคุณภาพ  หลักฐาน/  

รองรอยเชิง

ประจักษ  
มี  ไมมี  3  2  1  

1 มีการแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานทางการศึกษา และ ผูเก่ียวของ

กับการศึกษาเปนเครือขาย .......  .......  ....  ....  ....  

..…………….. 

……………….. 

………………. 

………………. 

………………. 

..…………….. 

……………….. 

………………. 

………………. 

………………. 

..…………….. 

2 มีการวางแผนและกำหนดบทบาทหนาท่ีของเครือขายท่ีชัดเจน 
.......  .......  ....  ....  ....  

   3 สมาชิกเครือขายมีความสามารถ ประสบการณ หลากหลาย

สาขาวิชา .......  .......  ....  ....  ....  

4 สมาชิกเครือขายท่ีเขารวมโครงการ มีความรูและเขาใจเก่ียวกับ 

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  .......  .......  ....  ....  ....  

5 สมาชิกเครือขายท่ีเขารวมโครงการ ใหการสนับสนุนการทำงาน   .......  .......  ....  ....  ....  

   6 สมาชิกเครือขายรวมดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินโครงการ 

.......  .......  ....  ....  ....  

 
รูปแบบการบริหารจัดการเครือขาย ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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แบบวิเคราะหองคประกอบการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  

นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................ 

 
ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด....................................................... 
รายงานการวิจัยนวัตกรรม เรื่อง.................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

บทสรุปผูบริหาร 

คำนำ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 
สวนท่ี 1 บทนำ 

1.1  หลักการ 
1.2  วัตถุประสงค 
1.3  ขอบเขตการดำเนินงาน 
1.4  กิจกรรมดำเนินงาน 
1.5  ระยะเวลาดำเนินการ 
1.6  งบประมาณ 

สวนท่ี 2  แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สวนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 
       3.1  ผลการใชนวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและประเมินผล 
(ผลท่ีเกิดตอผูบริหาร,คร,ูนักเรียน) 
       3.2  ความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตาม
และประเมินผล (ความพึงพอใจของผูบริหาร , ศึกษานิเทศก, ครู , นักเรียน) 
ภาคผนวก 

คำสั่ง 
ภาพกิจกรรม 
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ   
เครื่องมือ  ฯลฯ 
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ขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

    1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาพรวมระดับภาค  

  จำนวนโรงเรยีนท้ังหมด 1,780 แหง 

  1.1 คาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

สังกัด/กลุม

สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 45.85 56.46 49.68 35.53 37.56 33.09 38.02 39.75 35.04 32.67 36.64 31.97 

สช. 50.74 59.76 51.28 41.81 42.37 34.79 42.50 42.34 37.42 48.12 47.52 40.94 

สกอ. 56.67 68.05 59.29 55.25 57.76 44.86 47.55 49.38 47.68 59.50 62.02 57.80 

อปท. 43.46 53.09 45.92 33.06 31.83 28.24 36.41 36.39 31.97 31.54 33.26 28.06 

ตชด. 38.57 46.52 41.96 28.55 28.26 28.03 32.39 33.92 28.51 26.55 29.73 26.18 

รวม/เฉลี่ย 47.06 56.78 49.63 38.84 39.56 33.80 39.37 40.36 36.12 39.68 41.83 36.99 

ระดับประเทศ 46.58 55.90 49.07 37.12 37.50 32.90 39.12 39.93 35.55 36.34 39.24 34.42 

จากตารางท่ี 1.1 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 แยกราย

สังกัด เม่ือเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด สรุปไดดังนี้  สกอ. มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด รองลงมาคือสังกัด 

สช. สพป. อปท. และ ตชด. ตามลำดับ 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2560-2562  
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2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

รวม/เฉลี่ย 47.06 56.78 49.63 38.84 39.56 33.8 39.37 40.36 36.12 39.68 41.83 36.99

ระดับประเทศ 46.58 55.9 49.07 37.12 37.5 32.9 39.12 39.93 35.55 36.34 39.24 34.42
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คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แยกรายสังกัด 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกวิชา และทุกปการศึกษา 

 

1.2 คาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

สังกัด/กลุม

สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 44.33 51.44 56.37 21.54 26.08 23.14 30.01 34.24 28.95 27.01 26.37 29.17 

สพม. 49.90 55.70 52.36 27.05 30.77 27.27 32.57 36.25 30.20 30.65 29.22 33.31 

สช. 50.61 55.89 55.81 28.92 31.12 27.53 33.51 36.03 30.29 34.66 29.86 34.89 

สกอ. 57.41 73.53 68.17 40.73 54.26 45.12 40.23 47.48 34.75 47.09 51.32 57.15 

อปท. 43.36 48.95 49.49 21.53 25.67 21.87 29.51 32.55 28.35 27.11 26.35 28.72 

พศ. 37.75 38.39 40.21 18.97 21.24 17.52 26.78 27.39 26.90 25.78 27.39 27.93 

รวม/เฉลี่ย 47.23 53.98 53.74 26.46 31.52 27.08 32.10 35.66 29.91 32.05 31.75 35.20 

ระดับประเทศ 48.29 54.42 55.14 26.30 30.04 26.73 32.28 36.10 30.070 30.45 29.45 33.250 
 

จากตารางท่ี 1.2 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-

NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 แยกราย

สังกัด เม่ือเรียงลำดับคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด สรุปไดดังนี้  สกอ. มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด รองลงมาคือสังกัด สช.  

สพม. สพป. อปท. และ พศ. ตามลำดับ  

แผนภูมิท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2560-2562  

  

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

รวม/เฉลี่ย 47.23 53.98 53.74 26.46 31.52 27.08 32.1 35.66 29.91 32.05 31.75 35.2

ระดับประเทศ 48.29 54.42 55.14 26.3 30.04 26.73 32.28 36.1 30.07 30.45 29.45 33.25
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จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แยกรายสังกัด 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร และวิชา

ภาษาอังกฤษ นอกนั้นต่ำกวาระดับประเทศ 

 

1.3 คาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

สังกัด/กลุม
สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

สพม. 50.35 46.76 42.08 24.01 29.13 24.10 28.94 29.95 28.69 28.07 29.74 27.47 34.96 34.85 35.65 

สพป. 40.63 39.50 29.33 17.51 15.28 16.50 25.82 26.31 25.33 22.00 24.72 24.50 31.53 29.44 29.10 

สช. 52.97 46.72 41.85 29.74 28.48 24.36 31.71 28.44 28.15 37.55 31.27 28.58 36.81 34.31 35.39 

อปท. 41.69 36.81 36.39 17.77 20.64 18.11 24.94 25.86 25.70 21.87 23.74 23.05 30.31 31.27 32.38 

พศ. 40.19 28.00 23.75 14.85 15.56 16.04 22.30 23.56 25.17 20.36 19.31 20.31 30.88 28.56 28.67 

กรมยุทธศึกษา
ทหารฯ 

53.37 51.38 44.09 64.50 75.29 68.06 46.34 41.51 39.61 48.41 52.20 45.63 42.84 38.33 39.62 

รวม/เฉล่ีย 46.53 41.53 36.25 28.06 30.73 27.86 30.01 29.27 28.78 29.71 30.16 28.26 34.56 32.79 33.47 

ระดับประเท
ศ 

49.25 47.31 42.21 24.53 30.72 25.41 29.37 30.51 29.20 28.31 31.41 29.20 34.70 35.16 35.70 

 

จากตารางที่ 1.3 แสดงคาสถิติพื้นฐานภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 แยก 

รายสังกัด เมื่อเรียงลำดับคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด สรุปไดดังนี้ กองบัญชาการทหารสูงสุด มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 

รองลงมาคือสังกัด สช. สพม.  อปท. สพป. และ พศ. ตามลำดับ  
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ปการศึกษา 2560-2562 

 
  

จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แยกรายสังกัด 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร และวิชา

วิทยาศาสตร ป 2560 ภาษอังกฤษ ป 2560  นอกนั้นต่ำกวาระดับประเทศ 

 
  1.4 รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

สังกัด/กลุมสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 37.22 65.06 48.29 16.52 22.40 15.45 14.90 17.33 13.08 12.34 15.54 10.14 

สช. 52.00 78.11 54.44 30.36 36.05 18.70 28.08 29.61 19.43 42.46 47.27 27.27 

สกอ. 71.43 94.74 80.73 61.43 60.53 40.37 45.71 46.71 42.20 64.29 69.74 53.21 

อปท. 30.28 60.28 37.61 12.34 16.67 6.98 10.70 13.54 7.66 10.33 13.99 4.03 

ตชด. 18.07 28.00 25.48 2.41 7.38 0.54 2.41 4.00 1.91 1.81 1.33 1.91 

รวม/เฉลี่ย 41.80 65.24 49.31 24.61 28.61 16.41 20.36 22.24 16.86 26.25 29.57 19.31 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

รวม/เฉล่ีย 46.53 41.53 36.25 28.06 30.73 27.86 30.01 29.27 28.78 29.71 30.16 28.26 34.56 32.79 33.47

ระดับประเทศ 49.25 47.31 42.21 24.53 30.72 25.41 29.37 30.51 29.2 28.31 31.41 29.2 34.7 35.16 35.7
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 จากตารางที่ 1.4 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดคะแนนรวมรอยละ 50 ขึ้นไป ปการศึกษา 
2560 - 2562 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปไดดังนี้ สกอ. มีรอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนน
รวมรอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ สช. สพป. อปท. และ ตชด. ตามลำดับ 
 
 แผนภูมิท่ี 4-7  แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผานเกณฑ รอยละ 50 ข้ึนไป วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2560-2562  

 แผนภูมิท่ี 4 วิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แผนภูมิท่ี 5 วิชาคณิตศาสตร 
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สพป. สช. สกอ. อปท. ตชด.

2560 37.22 52 71.43 30.28 18.07
2561 65.06 78.11 94.74 60.28 28
2562 48.29 54.44 80.73 37.61 25.48

ภาษาไทย
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ตชด.

สพป. สช. สกอ. อปท. ตชด.

2560 16.52 30.36 61.43 12.34 2.41
2561 22.4 36.05 60.53 16.67 7.38
2562 15.45 18.7 40.37 6.98 0.54

คณิตศาสตร์
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 แผนภูมิท่ี 6 วิชาวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 7 วิชาภาษาอังกฤษ 
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ตชด.

สพป. สช. สกอ. อปท. ตชด.

2560 16.52 30.36 61.43 12.34 2.41
2561 22.4 36.05 60.53 16.67 7.38
2562 15.45 18.7 40.37 6.98 0.54

วิทยาศาสตร์
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ตชด.

สพป. สช. สกอ. อปท. ตชด.

2560 12.34 42.46 64.29 10.33 1.81
2561 15.54 47.27 69.74 13.99 1.33
2562 10.14 27.27 53.21 4.03 1.91

ภาษาองักฤษ
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป 

สังกัด/กลุม

สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สพป. 32.27 48.16 58.41 1.72 1.85 2.45 1.35 4.07 0.61 0.32 0.30 2.79 

สพม. 50.86 65.35 67.34 8.90 9.46 8.02 5.42 11.76 2.31 6.04 5.65 10.47 

สช. 52.55 67.35 67.01 11.71 13.02 7.65 7.07 13.86 2.26 13.06 12.99 13.11 

สกอ. 75.00 96.77 92.68 25.00 51.61 41.46 15.91 50.00 6.10 40.91 58.06 65.85 

อปท. 29.90 44.65 50.06 1.94 1.90 1.52 1.16 3.38 0.78 0.34 0.57 2.21 

พศ. 18.28 31.13 17.24 0.00 0.00 0.00 1.09 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม/เฉลี่ย 43.14 58.90 58.79 8.21 12.97 10.18 5.33 14.32 2.01 10.11 12.93 15.74 

 จากตารางที่ 1.5 รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดคะแนนรวมรอยละ 50 ขึ้นไป ปการศึกษา 
2560 - 2562 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปไดดังนี้ สกอ. มีรอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนน
รวมรอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ สช. สพป. อปท. และ ตชด. ตามลำดับ 

 

แผนภูมิท่ี 8 - 11  แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผานเกณฑ รอยละ 50 ข้ึนไป วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2560-2562 

แผนภูมท่ี 8 วิชาภาษาไทย 
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อปท.

พศ.

สพป. สพม. สช. สกอ. อปท. พศ.

2560 32.27 50.86 52.55 75 29.9 18.28
2561 48.16 65.35 67.35 96.77 44.65 31.13
2562 58.41 67.34 67.01 92.68 50.06 17.24

ภาษาไทย
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แผนภูมิท่ี 9 วิชาคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10 วิชาวิทยาศาสตร 
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สพป. สพม. สช. สกอ. อปท. พศ.

2560 1.72 8.9 11.71 25 1.94 0
2561 1.85 9.46 13.02 51.61 1.9 0
2562 2.45 8.02 7.65 41.46 1.52 0

คณิตศาสตร์
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สพป. สพม. สช. สกอ. อปท. พศ.

2560 1.35 5.42 7.07 15.91 1.16 1.09
2561 4.07 11.76 13.86 50 3.38 2.83
2562 0.61 2.31 2.26 6.1 0.78 0

วิทยาศาสตร์
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 แผนภูมิท่ี 11 วิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผานเกณฑ รอยละ 50 ข้ึนไป 

 
สังกัด/
กลุม
สาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

25
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25
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25
61

 

25
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25
60

 

25
61

 

25
62

 

สพป. 27.02 30.21 10.00 0.80 5.13 0.00 2.02 0.26 0.00 1.20 1.80 0.00 2.03 1.55 0.00 

สพม. 53.99 47.07 28.65 7.89 13.79 7.36 5.69 4.25 3.95 7.24 10.94 5.89 5.92 3.69 5.17 

สช. 60.74 59.79 31.44 16.01 25.36 6.45 10.21 9.00 2.90 25.42 29.71 6.79 9.60 6.60 4.69 

อปท. 30.20 21.43 14.35 0.72 03.07 0.67 0.80 0.87 0.48 0.56 0.63 0.96 0.72 0.47 1.96 

พศ. 26.53 0.00 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 

กรมยุทธ
ศึกษา
ทหารฯ 

63.65 59.58 45.28 83.13 92.91 84.68 41.04 25.48 24.17 43.65 57.66 39.29 22.43 5.56 16.27 

รวม/
เฉล่ีย 

43.69 36.35 22.68 18.09 23.38 16.53 9.96 6.64 5.25 13.01 16.79 8.82 7.46 2.98 43.69 

 

 จากตารางที่ 1.6 รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดคะแนนรวมรอยละ 50 ขึ้นไป ปการศึกษา 
2560 - 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปไดดังนี้ กรมยุทธศึกษาทหารฯ มีรอยละของ
นักเรียนท่ีไดคะแนนรวมรอยละ 50 ข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ สช. สพม. อปท. และ สพป. ตามลำดับ 
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สพป. สพม. สช. สกอ. อปท. พศ.

2560 0.32 6.04 13.06 40.91 0.34 0
2561 0.3 5.65 12.99 58.06 0.57 0
2562 2.79 10.47 13.11 65.85 2.21 0

ภาษาองักฤษ
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แผนภูมิท่ี 12 - 16 แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผานเกณฑ รอยละ 50 ข้ึนไป วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

และสังคมศึกษา ปการศึกษา 2560-2562 
 

 แผนภูมิท่ี 12 วิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิท่ี 13 วิชาคณิตศาสตร 
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กรมยทุธศกึษาทหารฯ

สพป. สพม. สช. อปท. พศ. กรมยทุธศกึษาทหารฯ

2560 27.02 53.99 60.74 30.2 26.53 63.65
2561 30.21 47.07 59.79 21.43 0 59.58
2562 10 28.65 31.44 14.35 6.35 45.28

ภาษาไทย
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สพป. สพม. สช. อปท. พศ. กรมยทุธศกึษาทหารฯ

2560 0.8 7.89 16.01 0.72 0 83.13
2561 5.13 13.79 25.36 3.07 0 92.91
2562 0 7.36 6.45 0.67 0 84.68

คณิตศาสตร์
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 แผนภูมิท่ี 14 วิชาวิทยาศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 แผนภูมิท่ี 15 วิชาภาษาอังกฤษ  
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สพป. สพม. สช. อปท. พศ. กรมยทุธศกึษาทหารฯ

2560 2.02 5.69 10.21 0.8 0 41.04
2561 0.26 4.25 9 0.87 0 25.48
2562 0 3.95 2.9 0.48 0 24.17

วิทยาศาสตร์
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สพป. สพม. สช. อปท. พศ. กรมยทุธศกึษาทหารฯ

2560 1.2 7.24 25.42 0.56 0 43.65
2561 1.8 10.94 29.71 0.63 0 57.66
2562 0 5.89 6.79 0.96 0 39.29

ภาษาองักฤษ
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 แผนภูมิท่ี 16 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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2560 2.03 5.92 9.6 0.72 4.08 22.43
2561 1.55 3.69 6.6 0.47 0 5.56
2562 0 5.17 4.69 1.96 0 16.27

สงัคมศกึษา



79 
 

ผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพือ่พัฒนาการศึกษาไทย  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานรายงานศึกษาธิการภาค 9   

 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ภายใตโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE)  นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ระหวางวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ผานการประชุมทางไกล 
ระบบ ZOOM  
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คณะผูจัดทำ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ท่ีปรึกษา 
นายพงษพิศาล  ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการภาค 9 
 

คณะทำงาน 
นางกชกร คัตตพันธ อาสิฬเฎร  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา ศธภ. 9  
นางวาสนา  วรรณฉวี  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  ศธจ. นครนายก    
นางอัชญา  ศรีนาราง  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  ศธจ. ตราด    
นายธีรวัฒน  ฆะราช  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ศธจ. สระแกว  
นางปาจรีย  โอสถ  ศึกษานิเทศกชำนาญการ  ศธจ. ปราจีนบุร ี
นางสดใส ดุลยา   ศึกษานิเทศกชำนาญการ   ศธจ. จันทบุรี  
นางสาวศิริรัตน ศิริมณีวัฒน ศึกษานิเทศกชำนาญการ   ศธจ. จันทบรุี 

นายสัจจา  จุนบุญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธภ.9 
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	3) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
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	งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง งบรายจ่ายอื่น สำหรับโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

	4.ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและบริบทที่เกี่ยวข้อง
	สภาพทั่วไปและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ...
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	4. มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
	(  นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทบุคคล  จำนวน  2 ชิ้น
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	1. ประสานงาน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ (เป็นการภายใน) เกี่ยวกับร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ศธจ.นครนายก ปีงบประมาณ 2564  ระยะที่ 1 ให้แก่  23  โรงเรียน    ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Teams For Education และ Coaching Tea...
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	3. แจ้งสถานศึกษาในโครงการ ส่งผลงาน/รายงานการใช้นวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและ            รับการคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  (Best Practices)
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	5. จัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมิน/คัดเลือกผลงานเอกสาร/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  (Best Practices)  ในวันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2564
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	7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนารายงานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานระดับภาค 9 ( 5 จัง...
	8. นิเทศ และติดตามการดำเนินการพัฒนาการบริหารฯ  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา โดยใช้การสื่อสารทางไกล และเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
	9.  เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคคลที่มีแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน โดยมอบโล่/เกียรติบัตร
	10. จัดประชุมปฏิบัติการสรุป รายงานผลการดำเนินงาน ทั้งด้านการนิเทศ ติดตาม  และการคัดเลือกประเมินผลนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  (Best Practices) รวมถึงการจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
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