
 



 

ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด จึงมีภำรกิจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้มีคุณภำพ โดยสอดคล้องกับนโยบำย จุดเน้น ของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร 
 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนำระยะ 4 ปี ระหว่ำงปีพ.ศ. 2559-2562                  
เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร                  
กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคลำกร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ แผนฉบับนี้ จึงได้มีกำร
ก ำหนดกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพไว้ในกลยุทธ์และเป็นแผนที่แสดงถึงกำรบูรณำ
กำรควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องเพื่อคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฉบับนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
ได้รับควำมรู้ กำรแนะน ำ กำรช่วยเหลือดูแล จำกคณำจำรย์ ศูนย์นวัตกรรมกำรบริหำรและผู้น ำทำงกำร
ศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ ควำมร่วมมือจำกผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและบุคลำกรในสังกัด 
กำรให้ข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด                 
ท ำให้แผนฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จ านวน 42 เขต  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 นั้น  และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการก าหนดให้มีขึ้น                  
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พ.ศ.2553 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีอ านาจหน้าที่
จัดท านโยบาย แผนพัฒนา  มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  วิเคราะห์                
การจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับ           
ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับ ดูแล  ติดตาม 
และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนาการศึกษา การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะท างานด้านการศึกษา ประสานการปฏิบัติ
ราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้
ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมายการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว            
จะบรรลุผลส าเร็จได้จะต้องมีระบบการวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนา เป็นจุดเชื่อมประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ป ี(พ.ศ.2559-2562)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ในจังหวัด โดยการก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย          
ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

สภำพทำงภูมิศำสตร ์

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) เป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนที่ใน 2 จังหวัด   
 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี  
บ้านบึง หนองใหญ่ พนัสนิคม พานทอง บ่อทอง                   
เกาะจันทร์ สัตหีบ บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง  
 จังหวัดระยอง  ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง   
แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง นิคมพัฒนา                 
วังจันทร์ และเขาชะเมา       

 ที่ตั้ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  (ชลบุรี – ระยอง) ตั้งอยู่เลขท่ี  25/11               
หมู่ 5 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซด์ www.spm18.go.th 

  

http://www.spm18.go.th/


 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ป ี(พ.ศ.2559-2562)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

 

อำณำเขตติดต่อของจังหวัดชลบุรี 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้  ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   
           จังหวัดจันทบุรี และระยอง 
ทิศตะวันตก   ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 

          ของอ่าวไทย 
อำณำเขตติดต่อของจังหวัดระยอง 
ทิศเหนือ   ติดกับอ าเภอหนองใหญ่ บ่อทอง ศรี
ราชา    
              จังหวัดชลบุร ี
ทิศใต ้   ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 

                                                             ทิศตะวันออก     ติดกับอ าเภอนายายอาม แก่งหางแมว  
                    จังหวัดจันทบุรี  

                                                             ทิศตะวันตก       ติดกับอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 
เขตกำรปกครอง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  (ชลบุรี–ระยอง) แบ่งการปกครองเป็น               
2 จังหวัด 1. จังหวัดชลบุรี  แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 687 หมู่บ้าน            
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง           
9 แห่ง เทศบาลต าบล 29 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง 
คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอ าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ        
ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 อ าเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง  
อ าเภอบ้านบึง อ าเภอศรีราชา  อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบางละมุง อ าเภอ
สัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง จ านวนประชากร 1,421,425 คน 
 2. จังหวัดระยอง  แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 54 ต าบล 439 หมู่บ้าน 80 
ชุมชนส่วนด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 42 แห่ง 
 อ าเภอทั้ง 8 ของจังหวัดระยอง ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอบ้านฉางอ าเภอ           
วังจันทร์ อ าเภอปลวกแดง อ าเภอแกลง อ าเภอนิคมพัฒนา และอ าเภอบ้านค่าย จ านวนประชากร 674,393 
คน 
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ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  (ชลบุรี – ระยอง)  ปัจจุบัน  
นายสมศักดิ์  ทองเนียม  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
มีข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งหมดจ านวน 50 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)  
 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน   1 คน 
 - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จ านวน   2 คน  
 - ศึกษานิเทศก์        จ านวน  12 คน   
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     จ านวน  28 คน   
 - ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว      จ านวน    7คน   
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาจ านวน 3,483 คน                          
มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง จ านวน 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น                    
50 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 50 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 158 คน 
ครู จ านวน  3,160 คน บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10 คน  พนักงานราชการ จ านวน 77 คน 
ลูกจ้างประจ า จ านวน  50 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 304 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ 
รวมผู้ที่เกษียณในปี 2557 ด้วย) 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ 

เขต 18 หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
จังหวัดชลบุรี 

(จ ำนวนโรงเรียน) 
จังหวัดระยอง 

(จ ำนวนโรงเรียน) 
ขนาดเล็ก นักเรียน 0 – 499 คน 8 2 

ขนาดกลาง นักเรียน 500 – 1,499 คน 10 7 
ขนาดใหญ่ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน 4 7 

ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป 9 3 
รวมโรงเรียน 31 19 

รวมโรงเรียนทั้งสิ้น  50 

 
 
ตำรำงท่ี  2  แสดงข้อมูลนักเรียนรำยโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2558  (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2558) 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม ประถม มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลำย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท” - 1,612 1,054 - 2,675 
2 ชลราษฎรอ ารุง - 1,614 2,158 - 3,772 
3 ชลกันยานุกูล - 2,082 2,031 - 4,113 
4 แสนสุข - 1,032 562 - 1,594 
5 บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) - 1,337 460 - 1,797 
6 อ่างศิลาพิทยาคม - 782 236 - 1,018 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ - 134 52 - 186 
8 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” - 1,839 1,445 - 3,284 
9 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” - 370 166 - 536 
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี - 288 438 - 726 
11 คลองก่ิวยิ่งวิทยา - 326 137 - 463 
12 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา - 253 168 - 421 
13 พานทองสภาชนูปถัมภ์ - 933 216 - 1,149 
14 พานทอง - 788 414 - 1,202 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม ประถม มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลำย 

ปวช. 

15 พนัสพิทยาคาร - 1,660 1,461 - 3,121 
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม - 326 160 - 486 
17 อุทกวิทยาคม - 61 19 - 80 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา - 488 427 96 1,011 
19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา - 359 272 - 631 
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร - 169 116 - 285 
21 บางละมุง - 1,433 1,410 - 2,843 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร - 1,182 1,595 - 2,777 
23 ผินแจ่มวิชาสอน - 212 74 - 286 
24 ศรีราชา - 1,841 1,420 - 3,261 
25 ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทย

อนุเคราะห์” 
- 653 297 - 950 

26 บึงศรีราชาพิทยาคม - 590 282 - 872 
27 สุรศักดิ์วิทยาคม - 746 292 - 1,038 
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี - 1,047 810 - 1,857 
29 เกาะสีชัง 288 126 53 - 467 
30 สัตหีบวิทยาคม - 979 743 - 1,722 
31 สิงห์สมุทร - 1,558 1,948 - 3,506 

รวมจังหวัดชลบุรี 288 26,829 20,916 96 48,129 
1 วัดป่าประดู ่ - 1,536 1,151 - 2,687 
2 ระยองวิทยาคม - 1,980 1,879 - 3,859 
3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา - 1,437 847 - 2,284 
4 เพรักษมาตาวิทยา - 415 234 - 649 
5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร - 1,606 870 - 2,476 
6 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม - 352 165 - 517 
7 ระยองวิทยาคม ปากน้ า - 735 404 - 1,139 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม ประถม มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลำย 

ปวช. 

8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 
ระยอง  

- 527 347 - 874 

9 บ้านค่าย - 1,270 663 - 1,933 
10 ปลวกแดงพิทยาคม - 1,132 587 - 1,719 
11 นิคมวิทยา - 980 575 - 1,555 
12 แกลง”วิทยสถาวร” - 1,500 1,305 - 2,805 
13 วังจันทร์วิทยา - 996 634 - 1,630 
14 เขาชะเมาวิทยา - 194 180 - 374 
15 ช านาญสามัคคีวิทยา - 1,053 704 - 1,757 
16 ช าฆ้อพิทยาคม - 158 78 - 236 
17 สุนทรภู่พิทยา - 523 241 - 764 
18 ห้วยยางศึกษา - 322 183 - 505 
19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย - 493 459 - 952 

รวมจังหวัดระยอง - 17,209 11,506 - 28,715 
รวม 288 44,038 32,422 96 76,844 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรในปีที่ผ่ำนมำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นั้น ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ                      
ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการประเมินได้น ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ด้านต่างๆ แก่ผู้รับบริการ ส าหรับในปี 2557 – 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18                     
ได้ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือน าผลการส ารวจที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานของบุคลากร  ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีความเข้มแข็งและเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
ผลการส ารวจสรุปตามล าดับ ดังนี้ 

ล ำดับที ่1 ด้ำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1.1 การส่งเสริมวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและ       

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  อยู่ที่ระดับ 0.486 
1.2 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  อยู่ที่ระดับ 0.441 
1.3 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยู่ที่ระดับ 0.403 

ล ำดับที่ 2 ด้ำนงบประมำณ ประกอบด้วย 
2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  อยู่ที่ระดับ 0.728 
2.2 การตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้งบประมาณ  อยู่ที่ระดับ 0.709 
2.3 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  อยู่ที่ระดับ 0.602 

ล ำดับที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
3.1 การลาทุกประเภทที่ไม่อยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษา  อยู่ที่ระดับ 0.493 
3.2 การวางแผนอัตราก าลัง  อยู่ที่ระดับ  0.373 
3.3 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  อยู่ที่ระดับ 0.354 

 
ล ำดับที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  ประกอบด้วย 

4.1  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  อยู่ที่ระดับ  0.277 
4.2  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  อยู่ที่ระดับ 0.255 
4.3  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  อยู่ที่ระดับ 0.254 

 สภาพปัญหาของการปฏิบัติงานในภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
เนื่องจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกอบด้วย บุคลากรที่มาจากการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  บุคลากรส่วน
หนึ่งเป็นบุคลากรที่เปลี่ยนสายงาน ท าให้ยังขาดทักษะการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และขาดการ
ประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มงานและสถานศึกษา 
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ผลกำรพัฒนำกำรศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้ด าเนินการบริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ก ากับ ติดตาม การพัฒนาหน่วยงานของบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา พบว่า ได้ด าเนินกิจกรรม โครงการ ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตามตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนดสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยมีกระบวนการที่หลากหลาย โดยขอน าเสนอผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้  

1. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

   จากการด าเนินงานที่ผ่านมา  ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเข้ม รวมทั้งมีการพัฒนาครู  
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  สะท้อนให้เห็นว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18  ได้เร่งพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาครู   และ
การพัฒนาหลักสูตรอย่างจริงจัง  ทั้งนี้  ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
   1)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2557 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   
       คะแนนเฉลี่ยระดับ  สพม.ใน  8  กลุ่มสาระ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 42.78 จัดเป็นล าดับที่ 16 ของประเทศ  และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ  2.08  เมื่อจ าแนกรายกลุ่มสาระ  พบว่า  ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ  ซึ่งค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมและในทุกสาระ  อยู่ในกลุ่มดีมาก จ านวน  7  กลุ่มสาระ ได้แก่ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  สุขศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพ (พ้ืนที่สีเขียว = อยู่ใน  25 อันดับแรก)  
และอยู่ในกลุ่มดี  จ านวน 1 กลุ่มสาระ ได้แก่ภาษาอังกฤษ (พ้ืนที่สีเหลือง = อยู่ในกลุ่มดี สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ไม่ได้อยู่ใน  25 อันดับแรก)   
       ส าหรับผลการเปรียบเทียบ  ระหว่างปีการศึกษา  2556  และปีการศึกษา  2557  พบว่า  
สูงขึ้น  ใน  3  กลุ่มสาระ  ได้แก่  คณิตศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา  ศิลปะ  และพบว่าลดลงใน  5  กลุ่ม
สาระ  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สังคมศึกษา  การงานอาชีพฯ 
   2)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2557 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 
       คะแนนเฉลี่ยระดับ  สพม.ใน  8  กลุ่มสาระ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 40.35 จัดเป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ  2.77  เมื่อจ าแนกรายกลุ่มสาระ  พบว่า  ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ  ซึ่งค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมและในทุกสาระ  อยู่ในกลุ่มดีมาก  (พ้ืนที่สีเขียว = อยู่ใน  25 อันดับแรก)   

      ส าหรับผลการเปรียบเทียบ  ระหว่างปีการศึกษา  2556  และปีการศึกษา  2557  พบว่า  
สูงขึ้นใน  6  กลุ่มสาระ  ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  สุขศึกษาพลศึกษา  ศิลปะ  และ
การงานอาชีพฯ  และพบว่าลดลงใน  2  กลุ่มสาระ  ได้แก่  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ   
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2. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ  
ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้รับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมี
คุณภาพโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ดังนี้ 

1. การติดตาม ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล การติดตามและการประสานงาน
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นผลให้สามารถลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ในปีการศึกษา 2557 
เป็นร้อยละ 0.05 (จากนักเรียนทั้งหมด  48,107 คน มีนักเรียนออกกลางคัน 41 คน) 

2. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 100 
3. การส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน                          

โดยการส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการการศึกษาทางไกล       
ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล                 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Distance Learning Information Technology : DLIT) ในโรงเรียนขนาดเล็ก            
และทุกโรงเรียน 

3.การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน ความสามารถของผู้เรียน                  
ความแตกต่างของผู้เรียน ได้แก่ การจัดให้มีห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ EP MEP  
โรงเรียนในโครงการ Education Hub โรงเรียนมาตรฐานสากล การฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของ
ภาษาการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
 4.การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก ได้แก่  การจัดการศึกษาของบ้ านเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 แห่ง  

3. ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย

อ านาจโดยให้มีผู้รับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด  บนหลักธรรมาภิบาล ผลการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีดังนี ้

1. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (KRS: KPI Report System)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลคะแนนอยู่ในล าดับที่ 4 (ค่าคะแนนเท่ากับ 4.48226) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาท้ังหมด 

2. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS: Action Plan Report System)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีผลคะแนนอยู่ในล าดับที่ 7 (ค่าคะแนนเท่ากับ 4.41695) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด 

เมื่อรวมผลคะแนนของผลการด าเนินการในข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว  พบว่า มีผลคะแนนอยู่ในล าดับ 
ที่ 4  (ค่าคะแนนเท่ากับ 4.44961) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด 

3. การบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2557 ประจ าปีงบประมาณ 2557 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (ค่าคะแนนเท่ากับ  89.00)  
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 

สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 — 2559) 
ปัจจุบันแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  แต่เนื่องจากแผนการศึกษา

แห่งชาติ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2545 — 2559) นั้น เป็นแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรให้คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับ
เดิมไว้ แล้วปรับปรุงในส่วนของนโยบายเป้าหมาย และกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์                
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด 

การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 — 2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอ ดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล               
มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการ
แบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สิ่ งแวดล้อม  เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา                           
ทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง 
การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยค านึงถึงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เจตนารมณ์ของแผน 

แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถ                   
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ
ใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทร
ต่อกัน 

วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552 — 2559)  จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

2. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา 

3. เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
4. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม               

ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการด าเนินงาน 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการค านึงถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็น  ฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประชากร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
แนวนโยบาย 

1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาส  เข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร 

1.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานมี
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
แนวนโยบาย 

2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา  และสถาบันทางสังคม                     
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม                      
พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 

3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา
ไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม  และทุกภาคส่วนของสังคม                
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าประเทศด้านการศึกษา  พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา                  
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส                      
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการน าแผนสู่การปฏิบัติ  เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อน

ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นเป้าหมาย 3ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา ตลอดจนค านึงถึง
ความสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงเห็นควรก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานบริหารแผนสู่การปฏิบัติเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 แผนงานรีบด่วน ระหว่างปี 2552 — 2554 ให้เร่งด าเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยให้มีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาตามประเด็นเป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษา ได้แก่ 1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) แผนขยายโอกาสทางการศึกษา และ 3) แผนส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งควรมีการสร้างกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนการศึกษาแห่ง ชาติ 

ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2552 — 2559 ให้เร่งด าเนินการตามนโยบายทั้ง 14 ด้านให้บรรลุผลตาม 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 และระยะ
ที ่2 รวมทั้งการเตรียมการร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ต่อไป 

 
2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.2555-2559) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 แต่ละแผนมีระยะเวลาประมาณ 
5 ปี ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
โดยทั่วไปเนื้อหาสาระของแผนจะบ่งบอกถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  มีหลักการที่ยึดวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยปี พ.ศ.2570 เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนา
ประเทศ และเพ่ือให้การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นี้สามารถน าไปสู่ปฏิบัติ                 
ได้จริง บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผน ที่ตั้งไว้ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม (ดูแผนภาพ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคงของ 

ประเทศในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

http://www.tourismkm-asean.org/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8811.html
http://www.tourismkm-asean.org/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8811.html
http://www.tourismkm-asean.org/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8811.html
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3. สาระส าคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  
หลักการและกรอบแนวคิดเน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ และเสนอกลไกที่จะ 

ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และ  
พิจารณาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้อง
เชื่อมโยง กับการพัฒนาระบบอ่ืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุข 
การจ้างงาน เป็นต้น  

วิสัยทัศน์ : คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
เป้าหมาย  ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
โดยเน้นประเด็น หลัก 3 ประการ คือ  
(1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  
(2) เพ่ิมโอกาสทาง การศึกษาและการเรียนรู้  
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ สามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็น  กลุ่ม มีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจในความไทย และสามารถก้าวทันโลก  ผู้เรียน                  
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ก าลังแรงงานและผู้สูงอายุได้รับการศึกษา และ
เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีทักษะและความรู้พ้ืนฐานทั้งในการ ด ารงชีวิต
และในการท างานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาและเตรียม  ความ
พร้อมให้สามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการตามวัย มีความพร้อมศึกษาเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นผู้ด้อยโอกาส  
ยากไร้ พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่าง  
วัฒนธรรม ได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา : ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4 ใหม่ 
ได้แก่  

(1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์มีจิต
สาธารณะ มี ระเบียบวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้ มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยม จิตส านึกและภูมิใจในความเป็นไทย ก้าวทันโลก เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็น สมรรถนะ ความรู้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม 
เสมอภาค โดยการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้และผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ                        
มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามารถ  

(2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ให้เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า                   
มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม 
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่งและคนดีมีใจรักมาเป็นครูมีปริมาณเพียงพอ และ
ความสามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่ เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพที่ดี โดยการพัฒนาระบบ
ผลิตครูคณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการ
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ใช้คุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  

(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุก
ภาคส่วน มีระบบ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ มีการน า
ระบบและวิธีการ บริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ
การเงินและ งบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ โดยการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัด การศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม มี ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ได้มากขึ้น
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สบิเอ็ด พ.ศ. 2555– 2559  

กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
มีจิตส านึกของความเป็นไทย  มีความเป็นพลเมืองที่ดีตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการ  เปลี่ยนแปลง  และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้  
 
วิสัยทัศน์  

“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เป็นคนดี  มีความสุข  มีภูมิคุ้มกัน  รู้เท่าทัน  ในเวที
โลก”  

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต  
2. เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก  ธรรมาภิบาล  โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 
เป้าหมายหลัก  

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา   
3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างทั่วถึง และเป็น

ธรรม  
4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ  ได้รับการเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์  เพ่ือการพัฒนาสังคม  

ประเทศ  หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
5. ผู้เรียนและกาลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคม  และประชาคมอาเซียน  
6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการ

ทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท  ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปี และได้รับการ

รับรองคุณภาพจาก สมศ.  
3. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
4. ร้อยละของกาลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
5. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่เผยแพร่ในวารสาร  หรือน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  มีสมรรถนะเป็นที่

พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานท าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน  
7. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
8. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ที่ก าหนดไว้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  ครู  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา  และ

สถานศึกษา  
2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  การแข่งขันของ

ประเทศ  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาซึ่งในแต่ละ 
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5. แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 
วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี  
ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นน า อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเสมอภาค เท่าเทียมกันทางสังคม และมีความปลอดภัย

เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ 
3. เพ่ือให้เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม มีความสามารถในการ

แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่

ดีและมีความปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้

ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและ

บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูงและ
พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : ส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

6. แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2558 - 2561 

 วิสัยทัศน์จังหวัดระยอง  
 “ประชามีสุข   ท่องเที่ยวอนุรักษ์   เกษตรสร้างสรรค์   อุตสาหกรรมเป็นมิตร  พร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม  
1. เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว 

และภาคพาณิชยกรรม   
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2. เ พ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางสังคม บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดและใช้ประโยชน์สูงสุดพร้อมการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

4. เพ่ือเตรียมความพร้อมของจังหวัดระยองในการการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

          การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่มั่นคง สังคมสงบสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า และประชาชน
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกจังหวัดที่คาดการณ์ได้ยาก
ทั้งทางการเมือง และผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจึงต้อง
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้าง
โอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และให้ความส าคัญของการพัฒนา                 
เป็นล าดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค                    
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดระยอง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคม
จังหวัดระยอง ให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ส่งเสริม พัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถภาคพณิชยกรรมและบริการของ
จังหวัดระยองสู่ความยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  (ชลบุรี–ระยอง)  ได้ศึกษำวิเครำะห์ถึงสภำพ
ปัญหำ  ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ในเชิงบวกและเชิงลบโดยกำรพิจำรณำจำกสภำพแวดล้อมภำยในและ
สภำพแวดล้อมภำยนอก  เป็นกำรพิจำรณำจุดแข็งและจุดอ่อนของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และกำร
พิจำรณำโอกำสและอุปสรรคจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนระดับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  สำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  (Structure : S1) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.  นโยบำยขององค์กรมีควำมชัดเจนส่งผลต่อกำร 
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
2.  กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพเนื่องจำกมีกำร
ก ำหนดโครงสร้ำงและบทบำทหน้ำที่ชัดเจน 
3.  วัฒนธรรมขององค์กรมีควำมรักและควำม
สำมัคคี  ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี 
4.  โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรโดยองค์คณะบุคคล
ส่งผลต่อควำมเป็นธรรมของบุคลำกร 
5.  มีกฎเกณฑ์และข้อก ำหนดจำกกำรมีส่วนร่วม 
ท ำให้เกิดควำมร่วมมือ 

1.  กำรก ำกับ  ติดตำม  และประเมินผลขำด 
ควำมต่อเนื่องและไม่ครอบคลุม 
2.  นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจมีข้อจ ำกัดกำร
ปฏิบัติในบำงภำรกิจ 
3.  นโยบำยที่ก ำหนดจำกส่วนกลำง  โครงกำร/
กิจกรรม  ยังไม่เป็นไปตำมสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 

 
2.  ด้านผลผลิตและบริการ (Product and service : S2) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สำมำรถช่วยยกระดับคุณภำพและผลสัมฤทธิ์ของ 
นักเรียน 
2.  โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีค่อนข้ำงหลำกหลำย
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.  กำรประกันโอกำสทำงกำรศึกษำกับประชำกร 
วัยเรียนได้อย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง 
4.  กำรนิเทศกำรศึกษำส่งผลต่อระดับคุณภำพ 
และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 

1.  กำรให้บริกำรในบำงส่วนมีข้อจ ำกัดและมีควำม
ล่ำช้ำ 
2. กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล  สื่อ  และเทคโนโลยี 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
5.  กำรจัดกำรส่งเสริมกำรศึกษำและสุขภำพอนำมัย
นักเรียนอย่ำงทั่วถึง 
6.  โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 
3.  ด้านบุคลากร  (Man : M1) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.  ข้ำรำชกำรครูส่วนใหญ่เอำใจใส่กำรสอนและ 
ดูแลนักเรียน 
2.  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์
หลำกหลำย  ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง 
รำบรื่น 
3.  บุคลำกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  บุคลำกรส่วนใหญ่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีและปริญญำโทเพ่ิมขึ้น  สำมำรถส่งเสริมให้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ 
5. บุคลำกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำเพิ่ม 
วิทยฐำนะในระดับสูงขึ้น 
6.  ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญและเอำใจใส่ใน
กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอย่ำงดี  ท ำให้จัด 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของทำงรำชกำร 

1.  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขำดบุคลำกรจ ำนวนมำก 
ท ำให้ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ลดลง 
2.  บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
3.  กำรพัฒนำครู  ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ 
4.  ครูมีภำระงำนนอกจำกกำรสอนมำกเกินไป 
 
 

 
4.  ด้านการเงินและงบประมาณ  (Money  : M2) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.  กำรบริหำรงบประมำณโดยกำรมีส่วนร่วม 
ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน 
2.  กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงบประมำณ 
ท ำให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติและเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 
3.  กำรควบคุมก ำกับ  ติดตำม  กำรบริหำร 
งบประมำณมีประสิทธิภำพ   ท ำให้ด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์  

1.  กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ  ตำมภำรกิจหลัก  กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2.  กำรจัดสรรงบประมำณบำงรำยกำรไม่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของโรงเรียน   
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
4.  สถำนศึกษำมีกำรระดมทุนจำกทุกภำคส่วนใน
กำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 
5.  ด้านวัสดุ อุปกรณ์  (Material : M3) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.  กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง มีกำรมอบอ ำนำจ 
ให้หน่วยงำนระดับปฏิบัติงำนชัดเจนและเหมำะสม
ท ำให้กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง มีประสิทธิภำพ 
2.  กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง  มีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร  ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

1.  วัสดุ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอในกำรน ำมำใช้ 
ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 

 
6.  ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 
1.  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ 
แผนกลยุทธ์ 
2.  มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ 
3.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำ              
อย่ำงต่อเนื่อง 
4.  มีกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม  มีกำรท ำงำน
เป็นทีมยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน 

1.  ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศมีควำม
ซ้ ำซ้อน 
 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture = S) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1.  มีสถำนศึกษำทุกระดับ เด็กสำมำรถเข้ำศึกษำ 
ได้อย่ำงต่อเนื่องจนประกอบอำชีพได้ 
2.  มีแหล่งเรียนรู้มำกสำมำรถให้กำรสนับสนุน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี 
3.  ประชำชน ผู้เกี่ยวข้อง และองค์กรภำยนอกให้
กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ  และทุนกำรศึกษำ 
4.  ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
สำมำรถน ำมำใช้เรียนรู้และอนุรักษ์ 

1.  ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งลูกหลำนเข้ำเรียนใน 
โรงเรียนเมือง  ท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนเงิน 
งบประมำณ  ครู  และสถำนที่ในโรงเรียนขนำดเล็ก 
2.  ผู้ปกครองมีเวลำให้กับบุตรหลำนน้อยก่อให้เกิด
ปัญหำครอบครัว 
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2.  ด้านเทคโนโลยี  (Technological = T) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1.  ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  ส่งผลให้ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีโอกำสพัฒนำ 
ตนเองและจัดกำรเรียนรู้ 
2.  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  ส่งผลให้ 
นักเรียนมีโอกำสเรียนรู้เท่ำทันสังคมโลก 
3.  แหล่งเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยี มีควำมเจริญ 
ก้ำวหน้ำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้หลำกหลำย 
4. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.  เทคโนโลยีด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ไม่สำมำรถ 
ควบคุมได้ มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม  
ของเด็ก  และเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม 
2.  ระบบโปรแกรมสำรสนเทศ  เปลี่ยนแปลงบ่อย  
สิ้นเปลืองงบประมำณ 

 
3.  ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1.  กำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิด
กำรสร้ำงงำน และสร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำ 
2.  องค์กรเอกชน  ภำคอุตสำหกรรม  และท้องถิ่น  
ให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 

1.  ประชำกรบำงส่วนมีรำยได้ต่ ำ เนื่องจำก                   
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรหรือรับจ้ำง 
2.  กำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม  ท ำให้มี
ประชำกรแฝงเพ่ิมมำกข้ึน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำ  นักเรียนมีแนวโน้มออกกลำงคัน  
 

 
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal = P) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1.  มีกฎหมำยกระจำยอ ำนำจให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรจัดกำรศึกษำ  ท ำให้ท้องถิ่นจัดกำรศึกษำ 
ได้ตำมต้องกำรและทั่วถึง 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรจัดกำรศึกษำ  โดยให้กำรสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรจัดกำรศึกษำ 

1.  กฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับซ้ ำซ้อน
ยำกแก่กำรปฏิบัติก่อให้เกิดปัญหำกำรบริหำรงำน
ระหว่ำงองค์กร 
2.  นโยบำยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยท ำให้กำรจัดกำร
ด้ำนกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
    ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในพบว่ำ   มีจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน  กล่ำวคือ ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำประสบควำมส ำเร็จ  กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพเนื่องจำกมีกำรก ำหนดโครงสร้ำง
และบทบำทหน้ำที่ชัดเจน  กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  มีกำรท ำงำนเป็นทีมยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมวิทยฐำนะในระดับที่สูงขึ้น  กำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนเป็นระบบ  มีควำม
เข้มแข็ง  สำมำรถสนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ              
เขต 18  และสถำนศึกษำในสังกัด  ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูง 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
    ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  เอ้ือต่อกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 18  ให้ประสบควำมส ำเร็จ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นสำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี  ดังนั้น สภำพแวดล้อมภำยนอก  ยังมีส่วน
สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 และ
สถำนศึกษำในสังกัด  ให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูง 

โดยสรุป สภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีจุดแข็ง     
ที่สำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้กับประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งมีครูและ
บุคลำกรที่มีควำมรู้  มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีแหล่งเรียนรู้มำกมำย  รวมทั้งภำครัฐและเอกชน 
ให้กำรเสริมและสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ได้อย่ำงทั่วถึง 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง)  ได้น ำนโยบำยของรัฐบำล  
กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ระเบียบ  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                 
มำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง  เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด  ให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ          

ระดับสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 

ค่านิยมองค์กร 
 “ ซื่อสัตย์ พร้อมบริกำร สุภำพ มีคุณธรรม “ ตัวย่อ “ ISPM ”  ( Integrity  Service mind  
Polite  Morality )    

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง                   

และมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนในระดับชำติ

และระดับสำกล  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ                     

อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
4. พัฒนำระบบกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต 18 ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคน  มีกำรพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคน  ทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 

และเป็นธรรม  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมำะสม และมี

วัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ                

เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่หน่วยงำนและองค์กรอ่ืนๆ ได้ 
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5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม กระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่บุคลำกรและสถำนศึกษำ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร บนพื้นฐำนของหลัก
ธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนำผู้เรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะทำง

กำรศึกษำของผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน  มีกำรพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย 

และมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ด าเนินการ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำสมรรถนะทำงกำรศึกษำของผู้เรียนทุกระดับชั้นสู่ระดับชำติและเทียบเคียง               
สู่มำตรฐำนสำกล                      

   1.1 เสริมสร้ำง พัฒนำควำมสำมำรถและทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภำพ  
1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมวัย สำมำรถใช้ทักษะ

ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
1.1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถใช้

สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันและสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติ  เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน และเทียบเคียง
สู่มำตรฐำนสำกล   

1.1.3 ส่งเสริมกำรใช้ภำษำของประเทศในประชำคมอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ เพ่ือกำร
สื่อสำรกับประชำกรในกลุ่มประชำคมอำเซียนที่เข้ำมำท ำงำนหรือเข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

1.1.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและทักษะด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
1.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ผลคะแนนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O –NET)  

ผลกำรประเมิน PISA  และระบบกำรทดสอบกลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            
มำใช้เป็นเกณฑ์ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรศึกษำของผู้เรียน  

1.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนสุขอนำมัย สมรรถนะทำงร่ำงกำยให้เกิดควำม
สมดุลทั้งร่ำงกำยและจิตใจตำมพัฒนำกำรที่เหมำะสมกับวัย 

1.1.7 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
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1.1.8 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 

   1.2 พัฒนำระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
1.2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพของผู้เรียน                 

ทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภำพ 
1.2.2 สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทและควำม

ต้องกำรในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดคุณภำพ  
1.2.3 ส่งเสริมกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำหลักสูตร  

ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดหำ กำรใช้ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี 

ทำง กำรศึกษำ นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ที่หลำกหลำย เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้              
ของผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ  

1.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้       
และเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม 

1.2.6 ส่งเสริมให้มีศูนย์รวมสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
1.2.7 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ให้มีควำม

เข้มแข็ง  
1.2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ หลักสูตรเพื่อกำรมีงำนท ำ ควบคู่ไปกับวิชำ

สำมัญ  
1.2.9 จัดระบบนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล หลำกหลำยมิติให้มีควำม

เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ ที่สำมำรถสะท้อนคุณภำพของผู้เรียน และสภำพ
ปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีควำมเข้มแข็งเป็นระบบ  
2.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวและกำรบริกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำ

ต่อ และกำรประกอบอำชีพ ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่ำงเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักและเข้ำใจตนเอง สำมำรถวำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียน กำรประกอบอำชีพในอนำคต สำมำรถปรับตัว             
ได้อย่ำงเหมำะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข  

2.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ ครอบครัว 
ชุมชนและสถำบันทำงสังคม เพ่ือก ำกับ ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของสังคม 
  2.1.3 ส่งเสริมระบบกำรติดตำม ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน โดยเฉพำะเด็กด้อยโอกำส 
เด็กพิกำร เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ เด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงด้ำว ให้สำมำรถเรียนได้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือลด
อัตรำกำรออกกลำงคัน 

2.1.4 ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำ หน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้องและ
สถำนประกอบกำร ในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกทักษะอำชีพ กำรฝึกงำน เพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 
และพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
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2.1.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์แนะแนวของจังหวัด เพื่อให้สำมำรถ 
พัฒนำสถำนศึกษำซึ่งเป็นเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงแนวร่วมกำรก ำกับดูแล พัฒนำคุณภำพนักเรียน  
   3.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน 

สังคม และสำธำรณชน  
   3.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน              

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
   3.3 ประสำนสถำบันที่รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อให้คัดเลือกอย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับ

หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
   3.4 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบทวิภำคี กับสถำบันอำชีวศึกษำและสถำน

ประกอบกำรเพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน และชุมชน 
   3.5 ส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนและสถำนประกอบกำร               

ในกำรสนับสนุนผู้เรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแลผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ   

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคน  ทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                 
อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเป็นธรรม  

กลยุทธ์ด าเนินการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

   2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียน  ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียน  ชุมชน  และบริบทของโรงเรียน  โดยให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพระดับสำกลบนพื้นฐำน            
ของควำมเป็นไทย 
    2.2 ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนจัดกำรศึกษำวิชำชีพเพ่ือส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้เรียน                  
โดยโรงเรียนสำมำรถจัดเองหรือสร้ำงควำมร่วมมือกับ  สถำบันทำงกำรศึกษำ หน่วยงำน องค์กรและสถำน
ประกอบกำร 
    2.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน  เพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกประเภท  ได้แก่  ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  เด็กพิกำร       
เด็กด้อยโอกำส  เด็กปกติ  และเด็กกลุ่มพิเศษอ่ืนๆ ทั้งรูปแบบในระบบโรงเรียน  และกำรศึกษำทำงเลือก   

   2.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้เป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภำพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเรียนต่อจนจบกำรศึกษำภำคบังคับและ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
    2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงกำรที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สำมำรถเรียนต่อจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรให้ทุนกำรศึกษำ กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน กำรประสำน
ควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำในกำรรับผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อ  
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   2.6 สนับสนุนทรัพยำกร สื่อ เทคโนโลยี ส ำหรับสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม           
ให้มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ               
ทางการศึกษาของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีสมรรถนะ ทักษะ                      
ที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ด าเนินการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรเพ่ือสมรรถนะกำรจัด   
กำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 

   1.1 จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU : Memorandum of Understanding) 
กับสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   1.2 ก ำหนดช่องทำงเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี     
เทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ  เทคนิควิธีกำรวัดประเมินผล เทคนิควิธีกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีมี
ประสิทธิภำพ กำรศึกษำวิจัยทำงกำรศึกษำ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพและบริหำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    1.3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติกำรสอนแต่ละกลุ่มสำระ/วิชำ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ในรูปแบบที่หลำกหลำย เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท ำให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำได้ตำมเป้ำหมำย   
    1.4 ส่งเสริมระบบกำรนิเทศ ทั้งกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู 
และกำรนิเทศโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
    1.5 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระต่ำงๆ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ลดภำระงำนที่นอกเหนืองำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
    2.1 จัดกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ในช่วงปิดภำคเรียน หรือช่วงวันหยุด 

   2.2 ประสำนควำมร่วมมือไปยังสถำนศึกษำ หน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรม 
โครงกำรต่ำงๆ ในช่วงปิดภำคเรียน หรือช่วงวันหยุด 

   2.3 ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรท ำงำนภำยในสถำนศึกษำ ของจิตอำสำจำกองค์กรและสถำน
ประกอบกำรต่ำงๆ  
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ                        
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และด้ำนอ่ืนๆ ตำมควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น เพ่ือประสิทธิภำพในกำร
บริหำรสถำนศึกษำและคุณภำพของผู้เรียน  
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กลยุทธ์ที่ 4  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
   4.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่สำมำรถพัฒนำสมรรถนะ                     

ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน โดยพิจำรณำจำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
   4.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ 
   4.3 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มี

วิทยะฐำนะตำมที่ก ำหนด 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
กำรเป็นครูมืออำชีพ และกำรยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงแผน สรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยคณะบุคคล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำและชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานตามภารกิจของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
เป้าประสงค์ที่ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีกำรบริหำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่หน่วยงำนและองค์กรอ่ืนๆ ได้  มำตรฐำนเขต  ค ำรับรอง  เขตสุจริต 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีกำรบริหำรจัดกำรแบบ                 

มีส่วนร่วม กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่บุคลำกรและสถำนศึกษำ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร  
บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ด าเนินการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ 

   1.1 จัดโครงสร้ำงองค์กำร (ระบบงำน) และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (กลไกกำรท ำงำน) 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 ให้มีควำมเหมำะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   1.2 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

   1.3 จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

   1.4 ก ำหนดกิจกรรมด ำเนินกำร โครงกำรที่เหมำะสม และมอบหมำยบุคลำกรรับผิดชอบในกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

   1.5 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำร
ให้บริกำร  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำให้เหมำะสม 
ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

   1.6 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 18 ให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมบริบทที่มีประสิทธิภำพ มีคุณภำพตำมค ำรับรองและมำตรฐำนที่ก ำหนด  
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 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 18 และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
    2.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถำบัน 
หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
ให้มีคุณภำพตำมค ำรับรองและมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 18 และสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้บุคลำกรและสถำนศึกษำ มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
    4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 18 ที่มี 
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำหน่วยงำนและสถำนศึกษำ จนประสบผลส ำเร็จได้รับกำรยอมรับ 
    4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียนจนประสบ
ผลส ำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีผลกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ที่เป็นเลิศ อัตรำกำรออก
กลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
    4.3 สร้ำงช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 18 และสถำนศึกษำ                
และติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 

กลยุทธ์หลัก 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ

โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  

ผลผลิต  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีกำรด ำเนินงำน 5 ผลผลิต คือ  
1) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
2) ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ 
4) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
5) ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 



กลยุทธก์ารพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ันให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
                              ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ  
                     ไดม้าตรฐานเขต  ค ารับรอง  เขตสุจริต 
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่บุคลากร 
                     และสถานศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ  บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์หลัก 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

  



 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ  
    O-NET เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

     

- วิชาภาษาไทย 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาวิทยาศาสตร์ 
- วิชาสังคมศึกษา 
- วิชาภาษาอังกฤษ 

46.98 
38.58 
39.84 
46.75 
35.57 

49.98 
41.58 
42.84 
49.75 
38.57 

52.98 
44.58 
45.84 
52.75 
41.57 

55.98 
47.58 
48.84 
55.75 
44.57 

58.98 
50.58 
51.84 
58.75 
47.57 

2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผลการทดสอบระดับชาติ  
    O-NET เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

     

- วิชาภาษาไทย 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาวิทยาศาสตร์ 
- วิชาสังคมศึกษา 
- วิชาภาษาอังกฤษ 

44.39 
35.75 
40.28 
48.67 
33.04 

47.39 
38.75 
43.28 
51.67 
36.04 

50.39 
41.75 
46.28 
54.67 
39.04 

53.39 
44.75 
49.28 
57.67 
42.04 

56.39 
47.75 
52.28 
60.67 
45.04 

3. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ  
    O-NET เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

     

- วิชาภาษาไทย 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาวิทยาศาสตร์ 
- วิชาสังคมศึกษา 
- วิชาภาษาอังกฤษ 

53.64 
29.39 
35.05 
41.17 
27.33 

56.64 
32.39 
38.05 
44.17 
30.33 

59.64 
35.39 
41.05 
47.17 
33.33 

62.64 
38.39 
44.05 
50.17 
36.33 

65.64 
41.39 
47.05 
53.17 
39.33 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
4. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเขียนได้ อ่านเป็นและค านวณเป็น 100 100 100 100 100 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษตามช่วงวัย 100 100 100 100 100 
6. ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100 100 100 100 100 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับช่วงวัย 100 100 100 100 100 
8. ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ความส านึก 
   ในความเป็นไทย 

100 100 100 100 100 

9. ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 100 

10. ร้อยละของผู้เรียนจบการศึกษาภายในก าหนด  100 100 100 100 100 
11. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 100 100 100 100 100 
12. ร้อยละของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนา 
     นักเรียนสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

100 100 100 100 100 

13. ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ของ สมศ. ในระดับดีขึ้นไป 100 100 100 100 100 
14. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์ 100 100 100 100 100 
15. ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 100 100 100 100 100 
16. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน 
     มีการเพิ่มวิทยฐานะ 

100 100 100 100 100 

17. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน 
     ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

100 100 100 100 100 

18. ร้อยละของครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย IT 100 100 100 100 100 
19. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสดงหาความรู้ 100 100 100 100 100 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
20. ร้อยละของโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 

100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559-2562)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 

  
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559-2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ  และเป็นกลไกในการผลักดันการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จ  ซึ่งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 นั้น เป็นไปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  มาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผล ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้ก าหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผน เป็น 
3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การติดตามผลความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบความคาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายที่ก าหนดกับผลที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น 
จึงสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการ และสามารถทบทวนเป้าหมาย
และกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติตามแผน เป็น
การทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้สามารถทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายและกลยุทธ์และสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมต่อไป 

ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการใช้แผน จะมีการ
ประเมินผล  เพ่ือสรุปการปฏิบัติราชการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอด
ระยะการใช้แผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ก าหนดผู้ที่มีหน้าที่ในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา เขต 18 รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การมัธยมศึกษา เขต 18 และผู้อ านวยการกลุ่มทุกคน โดยก ากับ ติดตามและประเมินผลภายในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบ ประเมินผลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย ทั้งนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา เขต 18 ได้ก าหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับ
เป้าหมายที่ก าหนด ในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ส าหรับการรายงานผลการ
ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ ตัวชี้วัด จุดเน้น กิจกรรม โครงการนั้นๆ โดยรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามล าดับต่อไป 

 



โครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 91,000 91,000 91,000 91,000 364,000 กลุ่มนิเทศฯ 
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
271,880 271,800 271,800 271,800 1,087,280 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกล DLTV 

430,800 430,800 430,800 430,800 1,723,200 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  DLTV  
(โรงเรียนปลายทาง) 

337,200 337,200 337,200 337,200 1,348,800 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดท าข้อสอบตามแนว O-NET 
และแนว PISA ตามโครงการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 

118,000 118,000 118,000 118,000 472,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนจุดเปลี่ยน
การปฏิรูปการศึกษาไทย 

19,200 19,200 19,200 19,200 76,800 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาครูเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

92,460 92,000 92,000 92,000 368,460 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา 

98,620 
 

98,600 98,600 98,600 394,420 กลุ่มนิเทศฯ 



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  (ต่อ) 
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา 80,180 80,000 80,000 80,000 320,180 กลุ่มนิเทศฯ 
 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และ

หน้าที่พลเมืองและเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ 
86,000 86,000 86,000 86,000 344,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

80,420 80,000 80,000 80,000 320,420 กลุ่มนิเทศฯ 

  



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558  ระดับภาค

กลางและภาคตะวันออก    
30,330 30,000 30,000 30,000 120,330 กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
 โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปี

การศึกษา 2559 
14,720 14,700 14,700 14,700 58,820 กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
 โครงการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าเพ่ือด าเนินการ

ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา 
70,800 70,800 70,800 70,800 283,200 กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโควตาเพ่ือศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

27,810 27,800 27,800 27,800 111,210 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
(Home School) 

21,300 21,300 21,300 21,300 85,200 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียน 
การสอนลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปี 2559 

116,000 116,000 116,000 116,000 464,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

101,900 101,900 101,900 101,900 407,600 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ 

100,800 100,800 100,800 100,800 403,200 กลุ่มการเงินฯ 

 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  
ประจ าปี 2559 

97,800 97,800 97,800 97,800 391,200 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจ ในการสร้างความก้าวหน้า 
ในหน้าที่ของลูกจ้างประจ า 

150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

88,700 88,700 88,700 88,700 354,800 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าบัญชีตามระบบบัญชี
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 

57,600 57,600 57,600 57,600 230,400 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 โครงการจัดท าฐานข้อมูลระบบบริหารสถานศึกษา (SGS) 42,800 42,800 42,800 42,800 171,200 กลุ่มนิเทศฯ 
 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 

219,500 219,500 219,500 219,500 878,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 โครงการการจัดท าจุลสาร "ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18" 

32,100 32,000 32,000 32,000 128,100 กลุ่มอ านวยการ 

 โครงการการจัดท าวารสาร และแผ่นพับ "ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18" 

66,000 66,000 66,000 66,000 264,000 กลุ่มอ านวยการ 

 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 21,320 21,300 21,300 21,300 85,220 กลุ่มอ านวยการ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน 31,100 31,000 31,000 31,000 124,100 กลุ่มอ านวยการ 
 โครงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2559 
8,300 8,300 8,300 8,300 33,200 กลุ่มอ านวยการ 

 โครงการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

47,700 47,700 47,700 47,700 190,800 กลุ่มนโยบายและแผน 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
(ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและประชุมบุคลากรในส านักงาน) 

81,760 81,700 81,700 81,700 326,860 กลุ่มอ านวยการ 

 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  
(จ้างพนักงานขับรถยนต์) 

113,400 113,400 113,400 113,400 453,600 กลุ่มอ านวยการ 

 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร  
(จ้างพนักงานท าความสะอาด) 

226,800 226,800 226,800 226,800 907,200 กลุ่มอ านวยการ 

  



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 โครงการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 

ทางหนังสือพิมพ์ 
13,200 13,200 13,200 13,200 52,800 กลุ่มอ านวยการ 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

71,600 71,600 71,600 71,600 286,400 กลุ่มนโยบายและแผน 

 โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าและปรับปรุงทะเบียน
ประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ 

35,200 35,200 35,200 35,200 140,800 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 โครงการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และจัดท าแผนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (2561-2563) 

27,000 27,000 27,000 27,000 108,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

 โครงการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

99,630 99,600 99,600 99,600 398,430 กลุ่มนโยบายและแผน 

 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

34,200 34,200 34,200 34,200 136,800 กลุ่มนโยบายและแผน 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

21,570 21,500 21,500 21,500 86,070 กลุ่มอ านวยการ 

  



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สพม.18 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 กลุ่มอ านวยการ 
 ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดที่อยู่แนวเขตชายแดน
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



 
 



 



 


