กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5

วิจัยการจัดการเรียนการ เพื่อจัดทาวิจัยพัฒนาคุณภาพ
สอนในโรงเรียนสู่การ
การศึกษา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6

ยกระดับด้านคุณภาพ
การศึกษากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

เป้าหมาย
โรงเรียน 149 โรงเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
100,000
มีงานวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
1. ร้อยละ 80 ครูผู้สอน
120,200
สาระภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ให้มีความรู้ใน (ภาษาอังกฤษ) จานวน
(ภาษาอังกฤษ) ได้รับความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการ 149 โรงเรียน แบ่งเป็น
ในกระบวนการจัดการเรียน
สอนเหมาะสมกับบริบทของ
อาเภอ
การสอนเหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน 2. ครูผู้สอนจากต่างประเทศ ของสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2. ร้อยละ 80 ครูผู้สอน
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมการ จานวน 40 คน
(ภาษาอังกฤษ) สามารถสร้าง
เรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ภาษาต่างประเทศ
ทันสมัยให้ผู้เรียนได้อย่าง
(ภาษาอังกฤษ) ให้ผู้เรียน
มีประสิทธิภาพ
ที่ทันสมัย
3.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
3. เพื่อจัดทาหลักสูตรภาษามีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อังกฤษระดับประถมศึกษา

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.
สพฐ. 2

สพฐ. 2
ESPG14 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

7

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยการนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ(NT/
O-NET)
ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสู่ห้องเรียน
คุณภาพ

ระยะที่ 1
1. ศึกษานิเทศก์ ครูวิชาการ
จานวน 155 คน
ระยะที่ 2
2. ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย
(โรงเรียนต่า 20 ใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 และ
ป.6 จานวน 160 คน
3. ศึกษานิเทศก์/คณะทางาน
และวิทยากรประจากลุ่ม
เป้าหมาย จานวน 40 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
(โรงเรียนต่า 20 ) สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3 จากผลสัมฤทธิ์
จากปีที่ผ่านมา

80,000

8

ปรับการเรียน เปลี่ยน
การสอน

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของครูสู่ห้องเรียน
คุณภาพ และสถานศึกษา
คุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้ง 4 กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ)
3. เพือ่ นิเทศ กากับ ติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
1. เพื่อส่งเสริมเพื่อให้ครู
มีกระบวนทัศน์ กิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทย
ในการพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของผู้เรียน

1.อบรมเรื่องวิธีการสอน
กิจกรรม และสื่อประกอบ
การเรียนการสอนภาษาไทย
ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1-2
จานวน 103 คน

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1-2
ร้อยละ 70 ได้จัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.
สพฐ. 2
ESPG14

114,0000 สพฐ. 2, 3
ESPG14 2

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้ใช้ความรู้
และทักษะบูรณาการด้านการอ่าน
การเขียน ความคิดสร้างสรรค์และ
ศิลปะในการสร้างหนังสือเล่มเล็ก

เป้าหมาย

2. นักเรียนชั้น ป.4-6 และ
ชั้น ม.1–3 ปีการศึกษา
2563 ที่สนใจเข้าร่วมการ
อบรมการทาหนังสือเล่มเล็ก
(3 คน : โรงเรียน) จานวน
111 คน
9 แข่งขันด้านทักษะ
1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก นักเรียนชั้น ป.4–6 ปี
วิชาการของนักเรียน
ถึงความสามารถด้านทักษะ
การศึกษา 2563 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2563
วิชาการ จานวน 3 กลุ่มสาระ ในสังกัดจานวน 148
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
โรงเรียน ๆ ละ 3 คน
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวม 444 คน ( 3 คน :
2. เพื่อเป็นการแข่งขัน
โรงเรียน = 148X3 )
ความสามารถของนักเรียนด้าน
ทักษะวิชาการ จานวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
10 อบรมครูวิทยาการคานวน 1. เพื่อให้ครู นักเรียน มีความ 1. โรงเรียนขนาดกลาง จานวน
และ Codeding
ตระหนักในการเรียนรู้ที่จะ
82 โรงเรียน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี 2. จัดอบรมครูโรงเรียนละ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. นักเรียนชั้น ป.1-2 ร้อยละ
80 อ่านออก เขียนได้ ผ่าน
เกณฑ์ตามหลักสูตร
3. นักเรียนที่เข้าร่วมการ
อบรมฯ ร้อยละ 90 มีผลงาน
หนังสือเล่มเล็ก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ร้อยละ 80 ส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
2. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ร้อยละ 80 สามารถคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขัน
3 นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันสามารถผ่าน
เกณฑ์การแข่งขัน
1. ครู นักเรียน มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

113,000

สพฐ. 2
ESPG14 1

45,000

สพฐ. 2
ESPG14 3

ที่

โครงการ/กิจกรรม
สู่สถานศึกษา

11 พัฒนาตลาดออนไลน์
สร้างกระบวนการ
เสริมสร้างทักษะทาง
อาชีพสู่สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

หุ่นยนต์ ให้เกิดทักษะแห่ง
1 คน 82 คน คณะทางาน
ศตวรรษที่ 21
10 คน รวมจานวน ผู้เข้ารับ
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ครู นักเรียน การอบรม 92 คนจานวน 2 วัน
พัฒนาหุ่นยนต์สู่การแข่งขันใน 3. ประชุมคณะทางาน/คณะ
ทุกระดับได้
วิทยากรพี่เลี้ยง จานวน 10 คน
3. เพื่อให้ครู นักเรียน นาความรู้ 1 วัน
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาได้
1.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1.สถานศึกษาจัดรายการ
พัฒนาตลาดออนไลน์ในรูปแบบ ออนไลน์ 31 ครั้ง
จัดรายการออนไลน์
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานกิจการของโรงเรียน
ในการผลิตสินค้า พัฒนาผลงาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ

สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
2. ครู นักเรียน มีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน ซึ่งจะ
นาไปสู่ความมั่นคง และความ
ปลอดภัยของประเทศได้

ร้อยละของโรงเรียนที่ได้ร่วม
จัดรายการออนไลน์

120,000

สพฐ. 2
ESPG14

