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ส่วนที่ 1 

สภาพบริบทของเขตพืน้ที่การศึกษา 
 
 
     สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) เป็นหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   มีภำรกิจรับผิดชอบบริหำร
จัดกำรในเขตพ้ืนทีใ่น 2 จังหวัด   
 จังหวัดชลบุรี  ได้แก่  อ ำเภอเมืองชลบุรี  
บ้ำนบึง หนองใหญ่ พนัสนิคม พำนทอง บ่อทอง                   
เกำะจันทร์ สัตหีบ บำงละมุง ศรีรำชำ และเกำะสีชัง  
 จังหวัดระยอง  ได้แก่ อ ำเภอเมืองระยอง  
แ ก ล ง  บ้ ำ น ค่ ำ ย  บ้ ำ น ฉ ำ ง  ป ล ว ก แ ด ง                 
นิคมพัฒนำ  วังจันทร์ และเขำชะเมำ  
 ที่ตั้ง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  (ชลบุรี – ระยอง) ตั้งอยู่เลขที่  25/11               
หมู่ 5 ต ำบลอ่ำงศิลำ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซด์ www.spm18.go.th 

 
 
 
 อาณาเขตติดต่อ 

 
 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ทิศใต้  ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ   
  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก ติดกับชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
  ของอ่ำวไทย 
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 เขตการปกครอง 
  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  (ชลบุรี–ระยอง)  แบ่งกำรปกครองเป็น 2 จังหวัด
 1. จังหวัดชลบุรี  แบ่งเขตกำรปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ ำเภอ 92 ต ำบล 687 หมู่บ้ำน กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 9 แห่ง เทศบำล
ต ำบล 29 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 58 แห่ง และมีรูปแบบกำรปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยำ 
แยกจำกกำรปกครองของอ ำเภอบำงละมุง เนื่องจำกเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ ซึ่งมีกำรเจริญเติบโต
อย่ำงรวดเร็ว 
 อ ำเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ ำเภอเมืองชลบุรี อ ำเภอพนัสนิคม อ ำเภอพำนทอง  อ ำเภอ
บ้ำนบึง อ ำเภอศรีรำชำ  อ ำเภอเกำะจันทร์ อ ำเภอบ่อทอง อ ำเภอหนองใหญ่ อ ำเภอบำงละมุง อ ำเภอสัตหีบ 
และอ ำเภอเกำะสีชัง  
 2. จังหวัดระยอง  แบ่งเขตกำรปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ ำเภอ 54 ต ำบล 439 หมู่บ้ำน 80 ชุมชน 
ส่วนด้ำนกำรปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำล
เมือง 2 แห่ง เทศบำลต ำบล 22 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 42 แห่ง 
 อ ำเภอทั้ง 8 ของจังหวัดระยอง ได้แก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอเขำชะเมำ อ ำเภอบ้ำนฉำงอ ำเภอวังจันทร์ 
อ ำเภอปลวกแดง อ ำเภอแกลง อ ำเภอนิคมพัฒนำ และอ ำเภอบ้ำนค่ำย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ผู้อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18  

(ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา) 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
 
 



4 

  

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

     ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ปัจจุบัน นำยสมศักดิ์  ทองเนียม  
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งหมดจ ำนวน 66 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560)  
 - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 จ ำนวน    1 คน 
 - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    จ ำนวน    2 คน  
 - ศึกษำนิเทศก์        จ ำนวน    5 คน   
 - บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2)     จ ำนวน  31 คน   
 - พนักงำนรำชกำร/อัตรำจ้ำง     จ ำนวน  27 คน   
มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำจ ำนวน 4,852 คน  
มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง จ ำนวน 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 
โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 50 คน รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 79 คน ครู 
จ ำนวน  3,679 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 5 คน  พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 135 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวน  78 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 826 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 ) 
 
ตารางท่ี  1     แสดงจ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
จังหวัดชลบุรี  

(จ านวนโรงเรียน) 
จังหวัดระยอง  

(จ านวนโรงเรียน) 
ขนำดเล็ก นักเรียน 1 – 499 คน 6 4 
ขนำดกลำง นักเรียน 500 – 1,499 คน 12 5 
ขนำดใหญ่ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน 5 6 
ขนำดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป 8 4 

รวมโรงเรียน 31 19 
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น  50 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  2  แสดงข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม ประถม มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท” - 1,592 1,013 - 2,605 
2 ชลรำษฎรอ ำรุง - 1,614 2,178 - 3,792 
3 ชลกันยำนุกูล - 2,227 1,993 - 4,220 
4 แสนสุข - 1,148 448 - 1,596 
5 บ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์) - 1,534 506 - 2,040 
6 อ่ำงศิลำพิทยำคม - 735 182 - 917 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ - 184 54 - 238 
8 บ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” - 1,919 1,427 - 3,346 
9 บ้ำนบึง “มนูญวิทยำคำร” - 399 160 - 559 
10 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี - 287 428 - 715 
11 คลองกิ่วยิ่งวิทยำ - 371 150 - 521 
12 หนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ - 309 190 - 499 
13 พำนทองสภำชนูปถัมภ์ - 1,041 258 - 1,299 
14 พำนทอง - 971 428 - 1,399 
15 พนัสพิทยำคำร - 1,624 1,421 - 3,045 
16 ทุ่งเหียงพิทยำคม - 386 122 - 508 
17 อุทกวิทยำคม - 45 10 - 55 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ - 535 372 93 1,000 
19 เกำะโพธิ์ถ้วยงำมวิทยำ - 375 261 - 636 
20 เกำะจันทร์พิทยำคำร - 225 129 - 354 
21 บำงละมุง - 1,182 1,167 - 2,349 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยำคำร - 1,229 1,564 - 2,793 
23 ผินแจ่มวิชำสอน - 205 65 - 270 
24 ศรีรำชำ - 1,866 1,411 - 3,277 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม ประถม มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

25 ทุ่งศุขลำพิทยำ “กรุงไทยอนุเครำะห์” - 849 343 - 1,192 
26 บึงศรีรำชำพิทยำคม - 599 224 - 823 
27 สุรศักดิ์วิทยำคม - 860 274 - 1,134 
28 สวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี - 1,222 815 - 2,037 
29 เกำะสีชัง 246 117 29 - 392 
30 สัตหีบวิทยำคม - 1,017 638 - 1,655 
31 สิงห์สมุทร - 1,591 1,940 - 3,531 

รวมจังหวัดชลบุรี 246 28,258 20,200 93 48,797 

1 วัดป่ำประดู ่ - 1,652 957 - 2,609 
2 ระยองวิทยำคม - 1,792 1,819 - 3,611 
3 บ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ - 1,467 768 - 2,235 
4 เพรักษมำตำวิทยำ - 460 219 - 679 
5 มำบตำพุดพันพิทยำคำร - 1,745 846 - 2,591 
6 ระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม - 320 130 - 450 
7 ระยองวิทยำคม ปำกน้ ำ - 608 397 - 1,005 

8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 
ระยอง  

- 599 328 - 927 

9 บ้ำนค่ำย - 1,267 625 - 1,892 
10 ปลวกแดงพิทยำคม - 1,161 594 - 1,755 
11 นิคมวิทยำ - 1,022 539 - 1,561 
12 แกลง”วิทยสถำวร” - 1,496 1,148 - 2,644 
13 วังจันทร์วิทยำ - 976 640 - 1,616 
14 เขำชะเมำวิทยำ - 196 157 - 353 
15 ช ำนำญสำมัคคีวิทยำ - 980 644 - 1,624 
16 ช ำฆ้อพิทยำคม - 168 86 - 254 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ประถม 

มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

17 สุนทรภู่พิทยำ - 505 238 - 743 
18 ห้วยยำงศึกษำ - 294 122 - 416 
19 มกุฎเมืองรำชวิทยำลัย - 480 374 - 854 

รวมจังหวัดระยอง - 17,188 10,631 - 27,819 

รวม 246 45,446 30,831 93 76,616 

 

 
 

การพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ              
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 สรุปเป็น             
รำยด้ำน  ได้ดังนี้  
 
   ด้านคุณภาพการศึกษา  

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 

ขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2559  
จำกรำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2559 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีดังนี้ 
  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2559  ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำสูงกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 41.85 
จัดเป็นล ำดับที่ 6  ของประเทศ 
  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2559  ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำสูงกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 37.24 
จัดเป็นล ำดับที่  4  ของประเทศ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  3   แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 

 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99 39.92 
ระดับสังกัด(สพฐ.) 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 38.39 
ระดับจังหวัดชลบุร ี 49.15 51.24 33.58 32.07 36.54 40.52 
ระดับจังหวัดระยอง 48.24 50.91 33.15 31.29 36.33 39.98 
ระดับ สพม.18 50.27 52.54 35.21 33.80 37.44 41.85 
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ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ ค่าเฉลี่ย สพม.18

ระดบั 

กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  4   แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 
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ภา
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อัง
กฤ
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คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 52.29 31.62 24.88 35.89 27.76 34.49 
ระดับสังกัด(สพฐ.) 43.09 31.77 24.90 36.17 27.35 34.66 
ระดับจังหวัดชลบุร ี 56.85 33.50 28.02 37.63 30.18 37.24 
ระดับจังหวัดระยอง 57.22 33.48 28.56 38.00 30.85 37.62 
ระดับ สพม.18 56.85 37.63 30.18 28.02 33.50 37.24 
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ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ ค่าเฉลีย่ สพม.18

ระดบั 

กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา  2554-2555-2556-2557-2558-2559 

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เปรียบเทียบ 
ปี 2558-2559 

ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 49.77 57.27 47.32 36.72 44.39 50.27 +5.88 
สังคมศึกษาฯ  43.71 49.17 41.54 48.49 48.67 52.54 +3.87 
ภาษาอังกฤษ 30.40 29.62 31.90 27.92 33.04 35.21 +2.17 
คณิตศาสตร ์ 32.67 28.57 27.57 32.14 35.75 33.80 -1.95 
วิทยาศาสตร์ 33.16 37.63 40.52 41.17 40.28 37.44 -2.84 

เฉลี่ยรวม 37.94 40.45 37.77 37.28 40.42 41.85 +1.43 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  6 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา  2554-2555-2556-2557-2558-2559 

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เปรียบเทียบ 
ปี 2558-2559 

ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 44.94 51.17 54.06 55.01 53.64 56.85 +3.21 
สังคมศึกษาฯ  34.11 37.46 34.47 38.60 41.17 37.63 -3.54 
ภาษาอังกฤษ 23.40 23.48 27.95 25.37 27.33 30.18 +2.85 
คณิตศาสตร ์ 24.48 24.83 22.69 24.70 29.39 28.02 -1.37 
วิทยาศาสตร์ 29.14 34.78 32.36 34.86 35.05 33.50 -1.55 

เฉลี่ยรวม 31.21 34.34 34.30 35.70 37.31 37.24 -0.07 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  7    แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   
ปีการศึกษา 2558/2559 

คะแนน : ร้อยละ 

วิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 42.64 44.39 +1.75 46.36 50.27 +3.91 
สังคมศึกษาฯ 46.24 48.67 +2.43 49.00 52.54 +3.54 
ภาษาอังกฤษ 30.62 33.04 +2.42 31.80 35.21 +3.41 
คณิตศาสตร ์ 32.40 35.75 +3.35 29.31 33.80 +4.49 
วิทยาศาสตร์ 37.63 40.28 +2.65 34.99 37.44 +2.45 

รวมเฉลี่ย 37.90 40.42 +2.52 39.92 41.85 +1.93 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  8     แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   

ปีการศึกษา 2558/2559 
คะแนน : ร้อยละ 

วิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 49.36 53.64 +4.28 52.29 56.85 +4.56 
สังคมศึกษาฯ 39.70 41.17 +1.47 35.89 37.63 +1.74 
ภาษาอังกฤษ 24.98 27.33 +2.35 27.76 30.18 +2.42 
คณิตศาสตร ์ 26.59 29.39 +2.80 24.88 28.02 +3.14 
วิทยาศาสตร์ 33.40 35.05 +1.65 31.62 33.50 +1.88 

รวมเฉลี่ย 34.80 37.31 +2.51 34.49 37.24 +2.75 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

   ด้านโอกาสทางการศึกษา  
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  18  ได้ด ำเนินส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนี้ 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับบริบทของ

พ้ืนที่ 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบกำรศึกษำที่หลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมของผู้เรียน               

แต่ละบุคคล 
 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรองนักเรียน

ยำกจนอย่ำงถูกต้อง 
 ติดตำม ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือเป็นกำรสนับสนุน

กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  
 
 

    ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีผลกำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
ได้แก่  ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  (KRS: KPI Report System)  และผลกำร
ด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS: Action Plan Report System)  ประจ ำปีงบประมำณ              
พ.ศ.2559  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2557) ปีงบประมรณ พ.ศ.2559 และผลกำรด ำเนินงำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ดังนี้ 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  (KRS: KPI Report System)  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 2 มิติ มีผลคะแนนกำรด ำเนินงำน   
(4.11442)   

 ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (ARS: Action Plan Report System)                  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  18 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  มีผลคะแนนกำร
ด ำเนินงำน  (4.62057)   

 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2557) ปีงบประมำณ 2559 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)  ค่ำคะแนนรวมที่ได้รับ  88.00  ระดับคุณภำพดีเยี่ยม  
  ผลกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ประจ ำปีงบประมำณ 2560                        
ผลกำรด ำเนินงำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงมำก  (88.19)   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนา 
 
 
     วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 

วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ 
อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคม 
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว 
มีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การ
พัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รฐับาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

         
        ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 

 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง              

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน                   
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด       
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจ                    
ถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน                     
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ                  
เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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      นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วย              
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบ
นโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 
1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้  

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร มีใจความส าคัญว่า 1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติ ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิก              
และอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)”  

1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา  

1.2.1 นักเรียน  
- “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง                 

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น           
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  

- “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)  

- “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มี 
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555)  

- “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)  
1.2.2 ครู  

- “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน 
ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล 
ตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ                      
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรัก
ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิด                   
ย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555)  

- “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 -50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”                   
(6 มิ.ย. 2555)  
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- “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  

- “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ
รู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”             
(5 ก.ค. 2555)  
 
2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา               
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579)  
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม  

4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย 

แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน                  
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง  
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
: เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ 

Active Learning  
2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  

2.1.1 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างต่อเนื่อง  
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2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ                     
การอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  

2.1.3 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการ
เป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2.2 จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน 
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะ                
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม                     
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
แนวทางหลัก  
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 

(เด็กอายุ 3 –5 ปี)  
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอด

การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
ยุวทูตความดี  

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร ์ICT 

และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ และ

กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับ ผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education  

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
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3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน
ออกข้อสอบ  

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
3.2.2 การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน  
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ  

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล าทางการศึกษา  
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ  
4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ ใช้
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
: การสร้างจิตส านึก / ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  

แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
6.1 เรื่องกฎหมาย  

เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 12 
ฉบับ ดังนี้  

6.1.1 กฎหมายหลัก  
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....  
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
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: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  

1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู  
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....  
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....  
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี  

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน  

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล                   
การด าเนินงานตามนโยบาย  

5.2.2 ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตาม
รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึงการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ  

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)  

5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 –5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมี
การสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป  
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     นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน 
ของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม              
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ  มีเครือข่าย                     
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ 
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา                                   
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที ่

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                          
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

       ในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                 การศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
                    แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้ 
 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน

หลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าร ิสืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรม              
ราโชบายดา้นการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                      
มีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”               
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้  
อย่างยั่งยืน 

 1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคค ี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                  
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย               
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ                   
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาต ิ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์                     
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                                         
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง                  
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่านหลักสูตร                  
และกระบวนการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์              
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก    
ของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                                    
มีคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร                      
และค่านิยมหลักของคนไทย                     
12 ประการ 

 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่ 
เช่น  อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาต ิ                       
ภัยจากโรคอุบัติใหม ่                       
ภัยจากไซเบอร ์

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                                 
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                    
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่

 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน              
ในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสม                 
ตามบริบทของพื้นที ่

 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีน
ในเขตพื้นท่ีพเิศษให้เหมาะสม                  
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น                    
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้เขตระเบียง
เศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่มมั่นคง  
มั่งคั่ง  ยั่งยืน เขตพื้นท่ีชายแดน 
เขตเศรษฐกจิพิเศษ 

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา                           
ในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท                
มีการพัฒนาการจดัการศึกษา                          
ตามบริบทของพื้นที่ 
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นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ                 
ด้วยการปรับหลักสูตร การวัด                   
และประเมินผลทีเ่หมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสตูรในระดับปฐมวัย
และหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติใหเ้กิดประสิทธิภาพ              
และจัดการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ
หลักสตูร ตามความจ าเป็น                      
และความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                   
น าหลักสตูรระดับปฐมวัย                      
และหลักสตูรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                   
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสตูร 
ตามความจ าเป็นและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น                        
และสังคม 

 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน
มีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่คา้ 
และภาษาอาเซียน                         
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน                      
ผ่านเกณฑ์การประเมิน                      
ความสามารถดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษ  

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา                   
จัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา 

 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ทุกระดับให้มีคณุภาพและมาตรฐาน
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
เต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                    
มีระบบการวัดและประเมินผล                     
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับ                         
ก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ
สังคมและสติปัญญา ให้ม ี                     
ความพร้อมเข้าสู่การเรียน                            
ในระดับที่สูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                      
ระดับก่อนประถมศึกษา                        
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคม สติปัญญา          
และพร้อมเข้าสู่การเรียน                     
ในระดับที่สูงขึ้น 

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียน                     
สามารถอ่านออกเขียนได้                       
ตามช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                    
มีทักษะการอ่าน การเขียน                   
ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                                       
อ่านออก เขียนได ้

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6                 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียน                    
มีนิสัยรักการอ่าน 

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                      
จัดกิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน 
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นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขัน  (ต่อ)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู ้

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้                               
ที่ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัตจิริง (ActiveLearning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห ์                       
คิดแก้ปัญหาและคดิสร้างสรรค์                  
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                     
มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถ
พืน้ฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา       
ด้านค านวณและด้านเหตุผลตั้งแต ่             
ร้อยละ 50 ข้ึนไป มีจ านวนเพิ่มขึ้น                  
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

10. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศกึษา
ปีท่ี 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแตร่้อยละ                   
50 ขึ้นไปในแตล่ะกลุม่สาระ                         
มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมา 

11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน                      
มีทักษะการคิด วิเคราะห์                    
คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค์                 
จากการเรียนรูผ้่านกิจกรรม                        
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) 

 2.5 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                                    
มีสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้                    
ในศตวรรษที่ 21 

 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                  
ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์                
ให้กับนักเรียน 

 2.7 สนบัสนุนการผลติ จัดหาและใช้สื่อ
การเรยีนการสอน เทคโนโลย ี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการ
พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูไ้ด้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                  
ผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียน                 
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามญั                 
เช่น ทวิศึกษา (DualEducation) 
หลักสตูรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                   
มีหลักสูตรทักษะอาชีพ                        
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
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นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขัน  (ต่อ)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา          

ผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส                    
และผูม้ีความสามารถพิเศษ)                          
ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบ                  
ที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                  
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา              
เต็มตามศักยภาพ                 
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ                    
และการประกอบอาชีพ                        
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง                      
และเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                   
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดบั
นานาชาติตามโครงการ PISA  
(Programme for International 
Student Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Program for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 

 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

 3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา  
(ScienceTechnology 
Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) 
เพื่อพัฒนากระบวนการคดิ                    
และการสรา้งสรรค์นวัตกรรม                
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา                    
ที่จัดการเรียนรูต้ามแนวทาง                        
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนการท าวิจยั                    
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา              
การบริหารจัดการศึกษา 

 

21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับ
มีผลงานวิจยัและน าผลการวิจยั                   
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ                     
การจัดการศึกษา 

 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสตูร กระบวนการเรียนรู ้                
การวัดและประเมินผล โดยเน้น                 
ให้มีการวิจัยในช้ันเรยีน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรียน
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้                   
การวัดประเมินผล 
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นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ให้สามารถจัดการเรยีนรู้                      
อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทาง            
การศึกษา  ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ               
ที่หลากหลาย เช่นTEPE Online 
(Teachers and Educational 
Personals Enhancement 
Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning 
Community: PLC) การเรยีนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 
(Active Learning) การพัฒนาครู
ทั้งระบบท่ีเชื่อมโรงกับการเลื่อน
วิทยฐานะ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา               
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ                
และการสื่อสารที่ทันสมยั 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา               
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ               
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคล               
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยง                 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคล
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยง              
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน             
และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา            
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความ
ต้องการของสถานศึกษา 

4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีระบบการประเมิน              
และการพฒันาครูผู้ช่วย 

5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุข                   
ในการปฏิบัติงาน 
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นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียม  การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา                  

ที่มีคุณภาพ 
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน            

ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค     

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารบั
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง           
มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรยีน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ             
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

 1.2 สรา้งความเข้มแข็งของระบบ               
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน                 
ระบบส่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน
และการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                          
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ               
ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                         
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                
ในระบบส่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียน 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                      
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ               
ในระบบคุ้มครองนักเรียน 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                      
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                        
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                        
ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสทีไ่ม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไรส้ัญชาติ 
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างดา้ว เด็กไทย              
ที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน              
เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                        
ได้รับการศึกษาที่เหมาะ เต็มตาม
ศักยภาพ 

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง เช่น การพัฒนา
คุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Distance 
learning information 
technology:DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance 
LearningTelevision:DLTV) 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน                         
ได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม                 

คุณภาพชีวิต 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง

จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม                     
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนิน
ชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ สนับสนุน                  
การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม               
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
พัฒนาหลักสตูร กระบวนการ
เรียนรู ้แหล่งเรยีนรู้และสื่อ                  
การเรยีนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง                    
กับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิต                
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
มีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้                 
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิต                          
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1.3 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือ                    
กับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
มีเครือข่ายความร่วมมือ                              
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
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นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน                  

การน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ               
การก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ            
และประเมินผล เพื่อการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ                      
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณ                     
และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย                
เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย                  
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัล                 
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได ้

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

 1.4 สรา้งความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบท            
ของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา  
โรงเรียนประชารัฐ  (ดีใกล้บ้าน)
โรงเรียนคุณธรรม                   
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา                   
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา                     
ในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท                     
มีการพัฒนาการจดัการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที ่

 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา                   
มีระบบประกันคณุภาพภายใน                  
ที่มีประสิทธิผล 

 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษสถานศึกษา                 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงาน              
เชิงประจักษ ์

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน 
องค์คณะบุคคลและบุคลากร                  
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. สร้างความเขม้แข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
(Area-baseManagement) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ  “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษา
มีการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 

 2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท า                      
แผนบูรณาการจัดการศึกษา                
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวดั
และส านักงานศึกษาธิการภาค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษา
มีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                 ในการจัดการศึกษา (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. สร้างความเขม้แข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.3 สรา้งความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  
เช่น เครือข่ายส่งเสรมิประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนา                
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
มีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง                   
ในการยกระดับคณุภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

 

 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรยีน                   
ด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษา
มีการสร้างความเข้มแข็ง                           
ในการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม
ด้วยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง  
ชุมชน สังคมและสาธารณชน                   
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ                        
สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับ
ดูแล  ตลอดจนการส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนา                
คุณภาพผู้เรยีน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู ้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก              
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
การก ากับดูแล ตลอดจน                        
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ                   
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงาน                 
ทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียน   
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ                        
ที่หลากหลาย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับ
มีการประสานข้อมลูกับสถาบัน               
หรือหน่วยงานทางการศึกษา                  
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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       ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง)  ได้น านโยบายของรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระเบียบ กฎหมาย              
ที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง  เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา               
การขยายโอกาสทางการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษา   

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ          

ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง                   

และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติ

และระดับสากล  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ                     

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
4. พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 18 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัด 

ค่านิยมองค์กร 
 “ ซื่อสัตย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม “ ตัวย่อ “ ISPM ”  ( Integrity  Service mind  Polite  
Morality )    

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ

เป็นธรรม  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ได้ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจาย

อ านาจและความรับผิดชอบสู่บุคลากรและสถานศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

     ในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
จุดเน้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานปีงบประมาณ        

พ.ศ.2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ดังนี้ 
 
จุดเน้นด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                   

หรือ“ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคค ี สมานฉันท์  สันติวิธี  ต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                     

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
    2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น  อาชญากรรมและความ 

รุนแรงในรูปแบบต่างๆ  สิ่งเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 

สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
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- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    - ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
    - ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบทของพื้นที่ 
 
จุดเน้นด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร  การวัด 

และประเมินผลที่เหมาะสม 
    1.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด

ประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม 

    1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศ 
คู่ค้า  และภาษาอาเซียนอย่างน้อย  1  ภาษา 

    1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
    2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (ActiveLearning) 

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

    2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
    2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
    2.6 สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และสิ่งอ านวย 

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

    2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  เช่น  ทวิศึกษา  
(DualEducation) หลักสูตรระยะสั้น 

    2.8 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ)  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

    2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA  (Programme for 

International Student Assessment) 
    3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
    3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เช่น  สะเต็มศึกษา  (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)  เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย  4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
    4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  โดยเน้น 

ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร  การวัด 

และประเมินผลที่เหมาะสม 
     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
      - รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
      - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
      - ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
      - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
     - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 

ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
     - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
     - ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ

นักเรียน 
     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 



38 

  

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     - คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment) สูงขึ้น 
     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
     - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)              

มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     - ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 
     - ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา

หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 
 
จุดเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่ 

หลากหลาย  เช่น 
    1.1 TEPE Online  (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors) 
    1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) 
    1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) 
    1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโรงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
    2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา 
    2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่ 

หลากหลาย   
     - ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ทันสมัย 
     - ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ในรูปแบบที่หลากหลาย 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ตรงความต้องการของสถานศึกษา 
     - ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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จุดเน้นด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

มีคุณภาพและเสมอภาค 
    1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความประพฤติ 

นักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร  เช่น  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กพลัดถิ่น  เด็กต่างด้าว  เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน  เป็นต้น 

    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning information technology 
:DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning 
Television : DLTV) 

ตังชี้วัดความส าเร็จด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

- ร้อยละ 100 ของประชาการวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
      - ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
      - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 
      - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
      - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะ เต็มตามศักยภาพ 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
จุดเน้นด้านการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรมและน้อมน า 

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
    1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้และสื่อ 

การเรียนรู้ต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต       

ที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
 
จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    1.1 พัฒนาระบบการวางแผน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  การก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ                    

และประเมินผล  เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  เช่น  โรงเรียนที่ 

ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา  (ICU),  โรงเรียนประชารัฐ  (ดีใกล้บ้าน),  โรงเรียนคุณธรรม,  โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

    1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
    1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
    2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  (Area-base 

Management)  รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ  “CLUSTERs”  เป็นต้น 
    2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และส านักงานศึกษาธิการภาค 
    2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น  เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน 
    2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3.1 ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคมและสาธารณชนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สร้าง 

ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การก ากับดูแล  ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

    3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม               
ในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
      - ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 
      - ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
- ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

     - ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
     - ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ด้วยพลังประชารัฐ  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 3 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

       กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ                   
พ.ศ.2561  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  จ ำนวนเงิน 3,000,000 บำท  ส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ครั้งที่ 2  จ ำนวนเงิน 2,391,600 บำท  ส ำหรับบริหำรจัดกำรตำมภำระงำน 

รวมเงินทั้งสิ้น  จ านวน   5,391,600  บาท 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2561  ดังนี้  
       1. ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนและค่ำสำธำรณูปโภค    จ ำนวน  3,000,000  บำท 

3. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  จ ำนวน   2,391,600  บำท 
 

งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน  ส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 18  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน งบด ำเนินงำน 
 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จ าเป็นในการด าเนินงานและค่าสาธารณูปโภค     
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 100,000 
2 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร (ก.ต.ป.น.) 48,000 
3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม (บุคลำกร สพม.18 และผู้บริหำรโรงเรียน) 240,000 
4 ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง/ค่ำที่พัก/ค่ำพำหนะ 200,000 
5 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 120,000 
6 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ำรุงรักษำ 80,000 
7 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะขนส่ง/บ ำรุงรักษำ 180,000 
8 ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถ  (1 คนx9,000) 108,000 
9 ค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำน/พนักงำนท ำควำมสะอำด (2 คนx9,000) 216,000 
10 ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย/ยำม  (1 คนx9,000)   108,000 
11 ค่ำวัสดุส ำนักงำน/คอมพิวเตอร์ 700,000 
12 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 
13 ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำประปำ/ค่ำโทรศัพท์/ค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลข/ 

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
600,000 

รวมเงิน 3,000,000 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ จ านวนเงิน 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ.ที่ 

1 โครงกำรจัดนิทรรศกำร “หลักกำรทรงงำนศำสตร์พระรำชำ 
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

40,000 1 

2 โครงกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  
งบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

10,000 6 

3 โครงกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 

5,000 6 

4 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 51,800 6 
5 โครงกำรงำนศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560  

ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก 
35,370 6 

6 โครงกำรประเมินสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด  
และอบำยมุข ประจ ำปี 2561 

41,800 4 

7 โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์พัฒนำข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี Tepe Online 
(ศูนย์ภำคตะวันออก)  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 17 

141,000 6 

8 โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร (อ่ำนเข้ำใจ) 505,000 2 
9 โครงกำรเตรียมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ

ขั้นพ้ืนฐำน (Pre O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมปีที่ 3 

282,600 2 

10 โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ 

171,400 2 

11 โครงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2560 

46,350 6 

12 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 14,500 6 
13 โครงกำรประชุมชี้แจงเพ่ือติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 

เด็กออกกลำงคัน  ปีกำรศึกษำ 2561 
17,800 4 

14 โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต18 (กตปน.) 

180,000 6 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ จ านวนเงิน 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ.ที่ 

15 โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

474,800 6 

16 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง ที่มีกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้  ตำมหลักสูตรอิงมำตรฐำน 
ในศตวรรษที่ 21 (ครูคลังสมอง) 

180,000 6 

17 โครงกำรส่งเสริมขวัญก ำลังใจ แรงจูงใจในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำ  ในหน้ำที่ของลูกจ้ำงประจ ำ 

194,180 
 

6 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,391,600  

 



 

ภาคผนวก 
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โครงการ    จัดนิทรรศการ “หลักการทรงงานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนานับปการอย่างหาที่สุดมิได้ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ 
ถือเป็นต้นแบบของการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า ทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงาม มีหลักการทรงงานและทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีโดยแท้ส าหรับปวงชนชาวไทยที่ควรได้ศึกษาเรียนรู้ และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ านวัน 
 ในการนี้ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้
ย่ามกับจังหวัดชลบุรีจัดนิทรรศการ “หลักการทรงงานศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพ่ือให้การน าเสนอ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความเหมาะสมสามารถเป็นศูนย์
เรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป จึงจัดท าโครงการจัดนิทรรศการขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป ได้รับชมในการจัดนิทรรศการ “หลักการทรง
งานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 2.2  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2.3 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป มีแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี       
ในสังคม
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป ได้รับชมนิทรรศการ จ านวน 6,000 คน 
     3.1.2 จัดนิทรรศการ จ านวน 5 วัน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

      เดก็ เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน “หลักการทรง
งานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ของพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดนิทรรศการ “หลักการทรงงานศาสตร์

พระราชา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ตุลาคม 2560 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   บริเวณสนามหน้าอ าเภอเมืองชลบุรี ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ  ตุลาคม  – กุมภาพันธ์ 2561 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   จ านวนเงิน  40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดนิทรรศการ “หลักการทรงงาน

ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

 40,000  40,000   

 - ค่าป้ายไวนิล  จ านวน 8 ผืน       
 - ค่าดอกไม้ดาวเรือง       
 - ค่าอาหารครูและนักเรียนที่มา

บรรยายรายละเอียดของนิทรรศการ 
      

 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์       
รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น  40,000  40,000   

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

วัดและประเมินผลโดยการสอบถาม 
ผู้เข้าชมนิทรรศการ 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป มีความพึงพอใจต่อนิทรรศการ 
 9.2 เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจ                    
ใน “หลักการทรงงานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
 9.3 เด็ก เยาวชน ชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป มีแนวปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตตาม “หลักการทรง
งานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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โครงการ    จัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรเพ็ญ   สันติกันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  - พฤศจิกายน  2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนจ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้างตามนโยบายจุดเน้นในแต่ละปี  โดยจัดท าแนวทาง เกณฑ์ ก าหนดกรอบวงเงินในการจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
2.3 เสนอค าขอตั้งงบประมาณไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 50  โรงเรียน 
3.1.2 คณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11 คน 
3.1.3 คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 14 คน 
3.1.4 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณปี 2562 จ านวน 1 ฉบับ 

3.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ               
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามความจ าเป็น และขาดแคลน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งแนวทาง ขั้นตอน เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ 

และส ารวจความจ าเป็นขาดแคลนด้านอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

ต.ค.60 
 

พรเพ็ญ  สันติกันต์ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดิน     
และสิ่งก่อสร้าง และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน        
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

  พ.ย.60 
 

 

3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ 
วิเคราะห์ความขาดแคลน  

พ.ย.60  

4 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2560 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

  พ.ย.60 
 

 

5 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณปี 2562 เสนอ สพฐ. และ
บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ ผ่านเว็บไซด์ 
http://budget62 .jobobec.in.th 

พ.ย.60 
 

 

5.  สถานที่ด าเนินการ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ       ตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่  1 
     แจ้งแนวทาง ขั้นตอน เกณฑ์การ
จัดตั้งงบประมาณ และส ารวจความ
จ าเป็นขาดแคลนด้านอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

   
3,000 

 
3,000 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 
1 

กิจกรรมที่  2 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 งบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 11 คน 1 ครั้ง 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(11 คนx2 มื้อx30 บาท) 

 660  660   

 - ค่าอาหารกลางวัน  
(11 คนx1 มื้อx100 บาท) 

 1,100  1,100   

 - ค่าวัสดุ   3,000 3,000   
2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 งบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 14 คน 1 ครั้ง                

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(14 คนx2  มื้อx30 บาท) 

 840  840   

 - ค่าอาหารกลางวัน  
(14 คนx1 มื้อx100 บาท) 

 1,400  1,400   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,000 6,000 10,000   
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
สรุปค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  งบลงทุน รายการ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

จัดเก็บ รวบรวม  
วิเคราะห์ ข้อมูล 

 

แบบค าขอตั้งงบประมาณ 
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โครงการ    จัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรเพ็ญ   สันติกันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  - พฤศจิกายน  2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนจ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามนโยบาย
จุดเน้นในแต่ละปี  โดยจัดท าแนวทาง เกณฑ์ ก าหนดกรอบวงเงินในการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
2562 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

2.3 เสนอค าขอตั้งงบประมาณไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 3  โรงเรียน 
3.1.2 คณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 11 คน 
3.1.3 คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 14 คน 
3.1.4 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณปี 2562 จ านวน 1 ฉบับ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ตามความจ าเป็นและขาดแคลน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 

4. 

แจ้งแนวทาง ขั้นตอน เกณฑ์การจัดตั้ง
งบประมาณ และส ารวจความจ าเป็นขาดแคลน
ด้านครุภัณฑ์ ไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์     
,คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ,ประชุมคณะกรรมการ
จัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562               
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
สรุปจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเสนอ สพฐ. 

ต.ค.60 
 
 
 
 

  ต.ค.60 
 
 
 

ต.ค.60 
 

พ.ย.60 

นางพรเพ็ญ  สันติกันต์ 

5.  สถานที่ด าเนินการ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ       ตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวนเงิน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่  1 
แจ้งแนวทาง ขั้นตอน เกณฑ์การ
จัดตั้งงบประมาณ และส ารวจความ
จ าเป็นขาดแคลนด้านครุภัณฑ์ 
ไปยังกลุ่มต่างๆ ภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่ และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

   
1,000 

 
 
 

 

 
1,000 

 

  

 
1 

กิจกรรมที่  2 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  
11 คน จ านวน 1 ครั้ง 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ  30 บาท  

 660 
 

 660 
 

  

 - ค่าอาหารกลางวัน  
1 มื้อ มื้อละ 100 บาท 

 1,100 
 

 1,100 
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โครงการ    จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร                  
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการ                
ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและ
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

 ทั้งนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ                     
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เพื่อเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน  รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้  
และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

  จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  18                    
จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร          

จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่  นโยบายของหน่วยเหนือ  
2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และใช้ในการด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 20 คน   
     3.2 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18  จ านวน 150 เล่ม   
3.2 เชิงคุณภาพ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบาย
ของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ด าเนินการแจ้งผู้รับผดิชอบเขียนโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

กันยายน 2560 น.ส.ภาริณี   
     วัฒนะภาราดา 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

ตุลาคม 2560  

3 รวบรวมโครงการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ              
พ.ศ.2561 

ตุลาคม 2560  

4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตุลาคม 2560- 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ทบทวนแผนฯ) 

ตุลาคม 2560- 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

6 ประชุมคณะท างานจัดท า (ร่าง) แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  

ตุลาคม 2560- 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

7 น าเสนอ (รา่ง) แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  

ตุลาคม 2560- 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

8 สรุป/จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กุมภาพันธ์ 2561  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ  ตุลาคม  – กุมภาพันธ์ 2561 
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   จ านวนเงิน  51,800.- บาท (ห้าหมื่นพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(3 ครั้ง) 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30บาทx20คนx6มื้อ) 

 3,600  3,600   

 - ค่าอาหารกลางวัน  
(100บาทx20คนX3มื้อ) 

 6,000  6,000   

 - ค่าวัสดุ   3,200 3,200   
2 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี

ประมาณ พ.ศ.2560  
 (รวม150เล่มx260บาท) 

 39,000  39,000   

รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น  48,600 3,200 51,800   
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้น              
ที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือ 

การตรวจสอบ 
 

แบบตรวจสอบ 
 

2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุ                     
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีความสอดคล้องกับ                   
กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 18 

การตรวจสอบ 
 

แบบตรวจสอบ 
 

3. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
 

การรายงาน แบบรายงาน 
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โครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุนีย์  แก้วอุไร  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ระยะเวลาด าเนินการ     4 - 6 มกราคม 2561 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพปัจจุบัน มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุก ๆ คนมีการพัฒนา
และปรับตัวให้กับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ในการพัฒนาการศึกษานั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ และมีศักยภาพในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ เพ่ือ
เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต  
 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  จึงได้จัดท า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อประสานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดง และสิ่งประดิษฐ์ 
 2.2  เพื่อเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

3.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 3.1  ด้านปริมาณ 

       3.1.1  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีโอกาส 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ กว่า 2,000 คน  

       3.1.2  บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18  ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันท าให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จ านวน 7 คน 
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3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการด ารงชีวิต  ซึ่งเกิดจากการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
              3.2.2  บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน       

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1  กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประสานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 2 กิจรรม ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ดังนี้ 
1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6)  การจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 

ระดับภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก 

4 - 6 มกราคม 
2561 

 

นางสุนีย์  แก้ว
อุไร 

  
 4.2  การด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ธันวาคม 2560 นางสุนีย์  แก้วอุไร 

 
2 เชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบหมายภารกิจ

ในการประสานงานระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

ธันวาคม 2560  

3 ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ธันวาคม 2560-
มกราคม 2661 

 

4 สรุปผลการด าเนินงาน มกราคม 2561  
 

5.  สถานที่ด าเนินการ  จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 
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โครงการ  ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2561 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 4 ด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุนีย์  แก้วอุไร 
ระยะเวลาด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561) 
................................................................................................................................... ................................ 

1.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึง 

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ
วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 
 การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมา 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ า” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้ า ได้แก่ ต ารวจและพระสงฆ์ 
ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้
จ าหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว
ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการ
ป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน จึงให้มีการด าเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการ
รักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมี
แผนงานต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เห็นความส าคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
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3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   
                 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จ านวน 50 โรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
                ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนแกนน า  มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลนักเรียน 
ในสถานศึกษาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
และอบายมุขในสถานศึกษา 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2560 นางสุนีย์  แก้วอุไร 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ  มกราคม 2561  
3 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมิน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561  
4 ด าเนินการประเมิน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561  
5 สรุปผลการประเมิน มีนาคม 2561  

5.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัด สพม.18  จ านวน 50 โรงเรียน  

6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561 

7.  รายละเอียดงบประมาณ  จ านวน 41,800 (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

งบอ่ืน ๆ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการตัดสิน จ านวน 5 
คน ๆ ละ 11 วัน ๆ ละ 500 บาท 
- เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  1 คน 
คนละ 10 วัน ๆ ละ 240 บาท 

 
27,500 

 
2,640 

   
27,500 

 
2,640 

  

2 ค่าวัสดุ 
- กรอบวุฒิบัตร จ านวน 34 อัน ๆ 
ละ 190 บาท 
- กระดาษวุฒิบัตร จ านวน 1 รีม ๆ 
ละ 200 บาท 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 

   
 

6,460 
 

200 
5,000 

 
 

6,460 
 

200 
5,000 

  

รวม 30,140  11,660 41,800   

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ    ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
   TEPE Online (ศูนย์ภาคตะวันออก) และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 17 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางโสภา  สร้อยสน  
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2560 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าภาค โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประสานงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับศูนย์พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับจังหวัด และอ านวยความสะดวก
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาที่ต้องการด้วยตนเอง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ส าหรับศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาคตะวันออก 
จดัตั้ง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประกอบกับในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินฯ กลุ่มเดียวกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงก าหนดให้มีโครงการในการศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาคตะวันออก และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาคตะวันออก และแนวทางในการ
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต 18 ได้ทราบแนวทาง แนวคิดในรกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาคตะวันออก 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทาง หลักการ กิจกรรม ในการพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาด้วยตนเอง 
2.3 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และแนวทางในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA ปีงบประมาณ 2560 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ    
 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

จ านวน 80 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

 คณะข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับการพัฒนา
แนวคิดและพฤติกรรมในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ
ตนด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ก าหนดแนวในการพัฒนาบุคลากร  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2 เสนอโครงการ   
3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ/

ประชุมชี้แจง กิจกรรมหลักสูตรให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

พฤศจิกายน 2560  

4 จัดเตรียมสื่อ/คู่มือกิจกรรม,อุปกรณ์ พฤศจิกายน 2560  
5 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและศึกษาดูงาน   
6 สรุปและรายงานผล พฤศจิกายน 2560  

5.  สถานที่อบรม  ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค
ตะวันออก และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดจันทบุรี)    

 

6.  ระยะเวลาในการอบรม จ านวน 2 วัน    
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7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 141,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคล
การทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE 
Online ระดับภาคตะวันออก และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดจันทบุรี) 
จ านวน 80 คน (2 วัน) 

      

 -ค่าเช่าเหมารถยนต์  45,000  45,000   
 -ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 

(80x300x1มื้อ) 
 24,000  24,000   

 -ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ 
(80x300x1มื้อ) 

 24,000  24,000   

 -ค่าเช่าที่พัก 1 คืน 
(80x600x1คืน) 

 48,000  48,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  141,000  141,000   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
  

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา วิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ 
และแนวทางการในการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ที่
สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาที่ต้องการ
ด้วยตนเองโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและพฤติกรรม 
เพ่ือเกิดความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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โครงการ  พัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนนันท์ คณะรมย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสให้ความส าคัญกับภาษาไทย ความเปลี่ยนแปลง            
ในการใช้ภาษาไทยของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในต่างประเทศ และในฐานะที่ภาษาไทยเป็น
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชาติ และเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารร่วมกันของคนไทย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทย
ทุกคนควรศึกษาเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ภาษาไทยระดับที่สูงขึ้น และที่ส าคัญคือเป็นพ้ืนฐานในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนไปสู่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 
      นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะรัฐบาลในปัจจุบันได้แสดง
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประเทศ น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
สอดคล้องตามบริบทสังคมในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนมีความรู้ความสามรถในการอ่านเขียนรู้จักแก้ปัญหา                      
มีศักยภาพการสื่อสาร รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเป็นการ
วางรากฐานให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสการเรียนรู้เท่าเทียมกัน น าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง โดยยึดหลักให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งปวง เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ความเที่ยงธรรม ลดความเหลื่อม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ 
      อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยทางการศึกษาบ่งชี้ว่า การพัฒนาการศึกษาประสบความส าเร็จในเชิง
ปริมาณแต่การจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ยังไม่สามารถด าเนินไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน
คุณภาพการศึกษายังถือเป็นประเด็นวิกฤตของการจัดการศึกษาทุกระดับของประเทศ จากการรายงานของ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีอัตราการรู้หนังสือสูงสุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แต่คนไทยยังมีความสามรถระดับต่ าในการเข้าใจเรื่องที่อ่านเพื่อน าไปใช้งานในสังคมที่ซับซ้อน 
ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ระบุว่าปัญหา
คุณลักษณะนักเรียนที่ส าคัญ 
คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) รายงานว่า นักเรียนไทยที่มีอายุ 15 ปี จ านวนร้อยละ 37 มีความสามรถในการอ่านต่ ามาก 
ย่อมส่งผลให้การเรียนวิชาอ่ืนๆ อ่อนด้อยตามไปด้วย ดังรายงานผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 ในทุกรายวิชา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนทุกระดับด้วย 
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เพ่ือเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ปีการศึกษา 2558 รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็น
รูปธรรมโดยทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุก
ระยะ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประเมินผลปลายภาคเรียน พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 459,919 คน มีปัญหาอ่านไม่ออก 18,052 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 และมีปัญหา
การเขียน จ านวน 28,350 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-
NET) ทุกระดับชั้น พบว่า ยังอยู่ในระดับต่ า มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางคนยังเขียนไม่คล่อง นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาบางคนมีปัญหาเรื่องความเข้าใจการอ่าน และความอ่อนด้อยเรื่องการเขียนหรือผู้จบ
ระดับอุดมศึกษาบางคนความสามารถทางภาษายังไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน คนไทยจ านวนไม่น้อยไม่
ตระหนักในคุณค่าภาษาไทย มีผู้สนใจเรียนรู้ภาษาไทยให้ลึกซึ้งและแตกฉานน้อยมาก 
      ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จึงเห็นเป็นความจ าเป็นที่
ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ต่อยอดไปสู่การอ่านคิด
วิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น โดยด าเนินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการอ่านการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 1.1 จัดท าเครื่องมือประเมินการอ่านเขียน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 
ครั้งที่ 1 พร้อมคู่มือประเมินทั้ง 2 ครั้ง ห้วงเดือน
พฤศจิกายน (เฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก) โรงเรียน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จัดท าลง
แผ่นซีดีรอม ให้โรงเรียนจัดท าเครื่องมือเอง 
- ค่าจัดท าเครื่องมือประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 
(เฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก)  
- ค่าวัสดุ (แผ่นดีวิดี/ซีดีรอม)   
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 1.2 โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมิน และท า

ฐานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้/อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง/ไม่เข้าใจเรื่องที่
อ่านเป็นรายบุคคล 

พฤศจิกายน 2560 ผอ.เขต และ 
นางธนนันท์ คณะรมย์ 

 1.3 ประชุมชี้แจงนโยบายในการประชุม
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่าน
เข้าใจ) และเร่งฟื้นฟูการท่องบทอาขยาน 

  

2 2.1 จัดท าเครื่องมือประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 
ครั้งที่ 2 ห้วงเดือนมกราคม (เฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็ก) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และใหญ่
พิเศษ จัดท าลงแผ่นซีดีรอม ให้โรงเรียนจัดท า
เครื่องมือเอง 
- ค่าจัดท าเครื่องมือประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 
(เฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก) 

มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 การก ากับและติดตามการด าเนินงานระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

มกราคม 2561  

4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน มกราคม 2561  
5.  สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวนเงิน  505,000  บาท  (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 1.1 จัดท าเครื่องมือประเมินการอ่าน
อ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น  
ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 ครั้งที่ 1 พร้อม
คู่มือประเมินทั้ง 2 ครั้ง ห้วงเดือน
พฤศจิกายน (เฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็ก) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ จัดท าลงแผ่นซีดีรอม 
ให้โรงเรียนจัดท าเครื่องมือเอง 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 - ค่าจัดท าเครื่องมือประเมินการอ่าน
อ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.
1- 6 และ ม.1-ม.3 (เฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก)  

  300,000 300,000   

 - ค่าวัสดุ (แผ่นดีวิดี/ซีดีรอม)  2 ครั้ง   5,000 5,000   
 1.2 โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมิน 

และท าฐานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/อ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่อง/ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านเป็น
รายบุคคล 
 1.3 ประชุมชี้แจงนโยบายในการ
ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการอ่านการเขียน
เพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) และเร่ง
ฟ้ืนฟูการท่องบทอาขยาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

2 2.1 จัดท าเครื่องมือประเมินการอ่าน
อ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น  
ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 ครั้งที่ 2 ห้วง
เดือนมกราคม (เฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็ก) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ จัดท าลงแผ่นซีดีรอม 
ให้โรงเรียนจัดท าเครื่องมือเอง 
- ค่าจัดท าเครื่องมือประเมินการอ่าน
อ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน 
ชั้น ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 (เฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก)  

   
 
 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 
 

200,000 

  

3 การก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      

4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน       
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   505,000 505,000   

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ  เตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET)  
                                  ปีการศึกษา 2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์  คณะรมย์  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม  2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตร 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพ่ือให้ข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลส าเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบส าคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผล
การเรียน ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และเพ่ือเป็นสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก 
  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีนโยบายให้ด าเนินการจัดสอบ  Pre O-NET  ปีการศึกษา 2560 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
           3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้ารับการเตรียมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Pre O-NET) ปีการศึกษา 2560 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีความพร้อมใน
การรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
  3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
2 
 

 
3. 

จัดท าข้อสอบ Pre O-NET  โดยจัดท าข้อสอบให้
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 10 โรงเรียน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โรงเรียนเกาะสีชัง) 
และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ชุด
วิชา และจัดแยกข้อสอบพร้อมจัดใส่ซองข้อสอบ 
จัดท าต้นฉบับข้อสอบลงในแผ่นซีดีรอมส าหรับ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ ่ขนาด
กลาง  
จัดท ารูปเล่มสรุปผล  

ธันวาคม 2560 ผอ.เขต และ 
นางธนนันท์ คณะรมย์ 

 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  282,600  บาท  (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 จัดท าข้อสอบ Pre O-NET  โดยจัดท า

ข้อสอบให้โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 
10 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (โรงเรียนเกาะสีชัง) และใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จ านวน 4 ชุดวิชา และจัดแยก 
ข้อสอบพร้อมจัดใส่ซองข้อสอบ 

  258,400 258,400   

2 จัดท าต้นฉบับข้อสอบลงในแผ่น
ซีดีรอมส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษและขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  
-ค่าแผ่นซีดีรอม พร้อมซอง 

   
 
 

5,000 

 
 
 

5,000 

  

3 จัดท ารูปเล่มสรุปผลการสอบ   19,200 19,200   
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น   282,600 282,600   

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)      
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โครงการ     ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธนนันท์ คณะรมย์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์ 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
    สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่ง ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น 

จากค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาจะต้องน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่ก าหนด ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในการน าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอนเตรียมแผนการจัดการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีแผนการปฏิบัติงานโครงการในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความส าคัญ ปัญหา
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปี 2561 จึงมีโครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดภาพ
ความส าเร็จทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และปรับปรุงมาตรฐานตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
    2.2  พัฒนาโครงสร้างเวลาเรียนบูรณาการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
    2.3  โรงเรียนมีการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลักในแต่ละช่วงชั้น 
    2.4   เพ่ือส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 
 2.5   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
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3. เป้าหมาย 
1. รองฝ่ายวิชาการของทุกโรงเรียน 50 โรงเรียน 50 คน 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือตัวแทน 8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ละ 1 คน รวม 400 คน 
3. คณะวิทยากรและศึกษานิเทศก์  10  คน 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

ประชุมคณะท างานปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ จ านวน 50 โรงเรียน ประกอบด้วย
รองฝ่ายวิชาการ 50 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้หรือตัวแทน 8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ละ 
1 คนรวม 400 คน คณะวิทยากรและ
ศึกษานิเทศก์ 10  คน รวม 460 คน 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 

 
 
 

 

ศน.ธนนันท์ คณะรมย์ 

5.  สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 
6.  ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 171,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมเตรียมงานคณะกรรมการ
ด าเนินงานและวิทยากร 20 คน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 20 คน คนละ 30 บาท  
ต่อมื้อ จ านวน 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20  
คน คนละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ       
1.3 ค่าวัสดุ 

  
 

1,200 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 

1,200 
 
 

2,000 
 

6,000 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 1  3,200 6,000 9,200   
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 ด าเนินการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพจ านวน 50 โรงเรียน 
ประกอบด้วยรองฝ่ายวิชาการ 50 คน 
ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร
สถานศึกษา 400 คน คณะวิทยากร
และศึกษานิเทศก์ 10  คน รวม 460 
คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
460 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 460 คนๆ ละ 
100 บาท 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ  
2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
- ค่าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน  
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,600 
 

46,000 
 
 
 

72,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
13,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,600 
 

46,000 
 

3,600 
 

72,000 
13,000 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 3,600 145,600 13,000 162,200   
รวมทั้งสิ้น 3,600 148,800 19,000 171,400   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับ
การประชุมปฏิบัติการ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมนทิรา  วุฒิสาร  
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีหน้าที่จัดท านโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งก ากับ ดูแล และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภาระหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงต้อง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560  ขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ 2560  ส าหรับ

น ามาวางแผนพัฒนา  ปรับปรุง  การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18                      
ในปีถัดไป 

2.2 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ    
     เอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน  300  เล่ม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

      ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
หน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรอบปีที่ผ่านมา  รวมทั้ง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุม ตุลาคม – ธันวาคม 2560 นาสาวมนทิรา  วุฒิสาร 

2. ด าเนินการตามโครงการ 
2.1 รวบรวมข้อมูล 
2.2 วิเคราะห์ข้อมูล 
2.3 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
2.4 จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ 
2.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มกราคม – มิถุนายน 2561  

3. สรุปผลรายงาน กรกฎาคม –กันยายน 2561  

5.  สถานที่ด าเนินการ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ       ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  46,350 บาท ( สี่หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 
1 

กิจกรรมที่  1 
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คนX30 บาทX3 ครั้ง) 

 
 

 
  1,350 

  
  1,350 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 1    1,350    1,350   
 
1 

กิจกรรมที่  2 
ค่าจัดท าเอกสาร 
(300 เล่ม เล่มละ 150 บาท) 

  
45,000 

  
45,000 

  

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  45,000  45,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  46,350  46,350   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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โครงการ         ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวมนทิรา   วุฒิสาร    
ระยะเวลาด าเนินการ     มกราคม – กันยายน 2560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ส าหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ส่วนราชการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจเก่ียวกับ
การจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นส่วน
ราชการ  ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้จัดการศึกษา
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  
จัดท านโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป็นทิศทางในการบริหารจัดการ  สนับสนุนงบประมาณ 
ส าหรับสถานศึกษาน าไปบริหารจัดการ ตลอดจนมีการก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และสถานศึกษา มีการรายงานผลการด าเนินงาน  
ส าหรับน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยต้องตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ซึ่งจะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประจ าทุกปี  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี พ.ศ.2561 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                 
ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และโรงเรียน จ านวน  50 โรงเรียน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

           1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผลการด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุน
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
             2. โรงเรียนทุกโรงเรียนใน สพม.18 มีแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล มกราคม – มีนาคม 2561 นางสาวมนทิรา  วุฒิสาร 
2 ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินงานตามแนว

ทางการติดตามของส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 
2561 

 

3 แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง
และตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 
2561 

 

4 สรุปผลการด าเนินงานเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 
2561 

 

5 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

มีนาคม – กันยายน 2561  

5.  สถานที่ด าเนินการ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ      มกราคม – กันยายน 2561 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวนเงนิ   14,500  บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินงาน
ตามแนวทางการติดตามของสตผ.  

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (25 คนX30 บาทX6มือ้) 

 4,500 
 

 4,500 
 

  

 - ค่าอาหารกลางวัน  
  (25 คนX100 บาทX3มื้อ) 

 7,500 
 

 7,500 
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โครงการ  ประชุมชี้แจงเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกลางคัน ปีการศึกษา 2561  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 4 ด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกัลยกร  ศุภวุฒิ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2561 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดตัวชี้วัดในกลยุทธ์ของแผนการตรวจราชการ 
ปีงบประมาณ 2561 อัตราการเด็กออกกลางคันลดลง เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาได้แนวทางด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ซึ่งอาจเกิดจากการหยุดเรียนต่อเนื่อง สาเหตุจากปัญหาครอบครัว 
ฐานะยากจน อพยพตามผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว มีปัญหาในการปรับตัว เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และสมรส
แล้ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ปัญหาเด็กที่มีแนวโน้วออกลางคันและออกกลางคัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กท่ีมีแนวโน้วออก
กลางคันในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกลางคันของโรงเรียนในสังกัด 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

     ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน โรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง 5 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน     
 3.2 ด้านคุณภาพ 
      1. ผู้บริหารและครูได้แนวทางการแก้ไขปัญหาและติดตามเด็กออกกลางคันของโรงเรียน 
      2. สพม.18 ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาและการติดตามเด็กออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัด 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ มกราคม – กันยายน 2561 นางสาวกัลยกร  ศุภวุฒิ   
2 แต่งตั้งคณะท างาน   
3 ประชุมชี้แจงเพ่ือติดตามการด าเนินการ

แก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

  

4 สรุปรายงานผลการติดตาม   
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โครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน                     
  ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (กตปน.) 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน  2561 
..............................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล  
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีความสามารถ และอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่ก าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
การจัดการศึกษา อบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน การ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า ให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปยังคณะกรรมการและส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษาดังกล่าว ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กฎหมายได้ก าหนดให้
คณะกรรมการก ากับ ดูแล รับผิดชอบชัดเจนในแต่ละด้าน ดังในมาตรา 20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริการและการด าเนินการ โดยมุ้ง
เน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในแต่ละด้านมีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 
โดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในก ากับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้
ก าหนดโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขึ้น 
 
 
 
 
 



90 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
 2.2 เพ่ือรับทราบผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

3.1ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
3.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 
3.3 จัดพิมพ์รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ จ านวน 100 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
3.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

และก าหนดนโยบายได้ถูกต้อง 
 3.2 โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดสร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ 

1)ประชุมคณะท างานในการสร้างเครื่องมือติดตาม 
ตรวจสอบ 
2)เสนอแผนการติดตาม ตรวจสอบต่อคณะก.ต.ป.น. 

 
กุมภาพันธ์  2561 
มีนาคม  2561 

 
ธนนันท์  คณะรมย์และ

อัจฉรา  เงินราษฎร์ 

2 ประชุมคณะอนุกรรมการออกติดตาม ตรวจสอบ ฯ  
จ านวน 2 ครั้ง  
 -ครั้งที่ 1  
 -ครั้งที่ 2  

 
 

มี.ค. 2561 
ก.ย.2561 

 
ธนนันท์  คณะรมย์และ

อัจฉรา  เงินราษฎร์ 

3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
 -ครั้งที่ 1  
 -ครั้งที่ 2  

 
 

มีนาคม 2561 
กันยายน2561 

 
ธนนันท์  คณะรมย์และ

อัจฉรา  เงินราษฎร์ 

4 ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ฯ จ านวน 2 
ครั้ง 
 -ครั้งที่ 1  
 -ครั้งที่ 2  

 
เมษายน 2561 
กันยายน2561 

 
ธนนันท์  คณะรมย์และ

อัจฉรา  เงินราษฎร์ 
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5. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18และ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 18 ทุกโรงเรียน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน  2561 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   จ านวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมคณะท างานจัดสร้างเครื่องมือใน

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (25 คนx30 บาทX4 มื้อ) 

 3,000 
 

 3,000 
 

  

 - ค่าอาหารกลางวัน 
  (25 คนx100 บาทX2 มื้อ) 

 5,000  5,000   

รวมเงินกิจกรรมที่ 1  8,000  8,000   
2 ประชุมคณะอนุกรรมการออกติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (25 คนx30 บาทX2 มื้อ) 

 1,500  1,500   

 - ค่าอาหารกลางวัน  
  (25 คนx100 บาทX1 มื้อ) 

 2,500  2,500   

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  4,000  4,000   
3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 1 ครั้ง 

      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะอนุกรรมการ ฯ ออก
ติดตาม ตรวจสอบ  
  (25 คนx240 บาทX9 วัน)  

 54,000  54,000   

 - ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการฯ ออก
ติดตาม ตรวจสอบ 
(50 โรงเรียนๆละ 1,000 บาท/ครั้ง) 

 50,000  50,000   

รวมเงินกิจกรรมที่ 3  104,000  104,000   
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4 ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ฯ 

จ านวน 1 ครั้ง 
      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (25 คนx30 บาทX2 มื้อ) 

 1,500  1,500   

 - ค่าอาหารกลางวัน  
  (25 คนx100 บาทX1 มื้อ) 

 2,500  2,500   

รวมเงินกิจกรรมที่ 4  4,000  4,000   
5 จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ       
 - ค่าจ้างสรุปและวิเคราะห์ผลการติดตาม   5,000 5,000   
 - จดัพิมพ์รายงานผลการติดตาม ฯ  

  (100 เล่มx550บาท) 
   55,000   

รวมเงินกิจกรรมที่ 5   5,000 60,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  175,000 5,000 180,000   

(สามารถถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ90 ของสถานศึกษามีการจัดการ
บริหารและด าเนินการมีคุณภาพใน
ระดับดีมาก 
 
 

ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาตามสภาพจริง 

แบบประเมินการบริหารจัด 
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
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โครงการ     นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ           นางธนนันท์  คณะรมย์  
ระยะเวลาด าเนินการ      มิถุนายน – กันยายน 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงจัดโครงการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการ
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดกับคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของ สพฐ. 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์จัดท าแผนการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 2.2 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ สพม.18  ด าเนินการนิเทศตามแผนปฏิบัติงาน 
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง  จ านวน 
50 โรงเรียน และบุคลากรใน 50 โรงเรียน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยองด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน และระยะเวลา 
 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2561 เวลา 1 วัน 
มิ.ย. 2561 นางธนนันท์ คณะรมย์

และคณะท างาน 
2 จัดพิมพ์แผนนิเทศ ปฏิทินนิเทศ และคู่มือนิเทศการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
มิ.ย. 2561  

3 ด าเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ตามปฏิทินนิเทศ 50 โรงเรียน 

ก.ค.– ก.ย. 
2561 

 

4 การประชุมปฏิบัติการสรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 3 วัน 

ก.ย. 2561  

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และโรงแรม… 
6.  ระยะเวลาในการอบรม  มิถุนายน – กันยายน 2561 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   จ านวนเงิน  474,800  บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมจัดท าแผนนิเทศฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 เวลา 1 วัน   

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 บาท x 20 คน x2 มื้อ) 

 1,200  1,200   

 - ค่าอาหารกลางวัน  
(100 บาท x 20 คน x 1 มื้อ) 

 2,000 
 

 2,000 
 

  

 - ค่าวัสดุ และเอกสารการประชุมฯ   8,000 8,000   
2 ค่าจัดพิมพ์แผนนิเทศฯ และคู่มือนิเทศ

การศึกษา ปีงบประมาณ 2561 
      

 - ค่าจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการนิเทศ   75,000 75,000   
 - ค่าจัดพิมพ์คู่มือนิเทศการศึกษา   85,000 85,000   
3 ด าเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ ตามปฏิทินนิเทศ 50 โรงเรียน ผู้
นิเทศประกอบด้วย ผู้อ านวยการและ
รองผู้อ านวยการ สพม.18ประธานสห
วิทยาเขต 5 สหวิทยาเขต ก.ต.ป.น. 
ศึกษานิเทศก์และผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
สพม.18 รวม 26 คน 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 
(ค่าชดเชยน้ ามัน) 

 200,000 
 

 200,000 
 

  

 - ค่าท่ีพัก  
(600 บาท x 26 คน x 1 คืน) 

 15,600  15,600   

4 การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ
นิเทศร่วมกับคณะ  
ก.ต.ป.น. จ านวน 3 วัน   

      

 - ค่าท่ีพัก  
(600 บาท x 20 คน x 2 คืน) 

 24,000 
 

 24,000 
 

  

 - ค่าพาหนะ (400 บาท x 20 คน)  8,000  8,000   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(50 บาท x 6มื้อ x20 คน) 
 6,000  6,000   

 - ค่าอาหารกลางวัน  
(300 บาท x 20 คน x 3 มื้อ) 

 18,000  18,000   

 - ค่าอาหารเย็น  
(300 บาท x 20 คน x 2 มื้อ) 

 12,000  12,000   

5 ค่าจัดพิมพ์เอกสารสรุปรายงานผล   20,000 20,000   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  286,800 188,000 474,800   

ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้รับการ
นิเทศ  

- นิเทศ ติดตาม  - แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ระดับสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. 
 

- นิเทศ ติดตาม  - แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ระดับสถานศึกษา 
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โครงการ          ยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
                อิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 (ครูคลังสมอง) 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธนนันท์  คณะรมย์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     มิถุนายน – สิงหาคม 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      การศึกษานับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาคน                    
เพ่ืออนาคตของประเทศไทย ซึ่งการศึกษาได้รับการคาดหวังจากสังคมในการท าหน้าที่สร้างคุณภาพคนตั้งแต่
ช่วยให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น โดยเฉพาะการสร้างความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุ มีผล การศึกษามีบทบาท
ส าคัญในการยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของทุกชาติ เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
สร้างชาติและความเป็นเอกภาพของชนในชาติ (สุรัฐ ศิลปะอนันต์ , 2558, ค าปรารภ) การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เหมาะสมตามระดับชั้นและ
ประเภทของการศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ของ
โลก มีความแตกต่างในเรื่องระบบการศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง 
“ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมาก ที่ต้องพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 
21 ด้วยการพัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็น
หนา้ที่ของครูผู้สอนทั้งสิ้น ดังนั้น ครูจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคนเพ่ืออนาคตของประเทศไทย 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอน
เก่ง ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ตามแนวทาง Backward Design และการวัดประเมินผล Authentic Assessment ตามหลักสูตร 
อิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลที่น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้น โดยการส ารวจครูสอนดีสอนเก่งในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และจัดท าท าเนียบยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพ่ือการพัฒนาครูและนักเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
สาระกับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอนดีสอนเก่งของทุกโรงเรียน ซึ่งเป็นครูคลังสมองของเขตพ้ืนที่ โดยมอบ 
เกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน  
    2.2  เพ่ือจัดท ารูปเล่มประมวลกิจกรรมการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตรอิง 
มาตรฐาน ที่เน้นผู้เรียนโดยกระบวนการ Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางการเรียน
สูงขึ้น รองรับความเป็นประชาคมอาเซียนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2.3  เพ่ือให้ครูผู้สอนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคนเป็นแบบอย่างและให้ค าแนะน า (Coaching) 
สร้างความเข้มแข็งให้กับครูในโรงเรียนที่มีครูไม่ตรงเอกได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแนวทางยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 50 โรงเรียน  
 3.2 คณะศึกษานิเทศก์และคณะท างาน  10  คน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
3 
 
4 

จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกครูสอนดี
สอนเก่งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 50 โรงเรียน  
จัดท าเกียรติบัตรและรูปเล่มเอกสารยกย่องเชิดชู
เกียรติแจกในที่ประชุม 
ด าเนินการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนตัวแทน
กลุ่มสาระละ 1 คน แจกเกียรติบัตรและรูปเล่ม
เชิดชูเกียรติในงานมหกรรมวิชาการ 

 
มิถุนายน 2561 
มิถุนายน 2561 

 
 

มิถุนายน 2561 
 

สิงหาคม – กันยายน  
2561 

 
นางธนนันท์ คณะรมย์
และคณะ 

5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   มิถุนายน 2561 – สิงหาคม 2561 
 

6. สถานที่ด าเนินการ  .............................................. 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวนเงิน  180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสิบบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1       
 มีหนังสือถึงทุกโรงเรียนและแจ้งผู้บริหาร

โรงเรียนในที่ประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกครู
สอนดีสอนเก่งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระกับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน 50 โรงเรียน 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

 กิจกรรมที่ 2       
 จัดท าเกียรติบัตรและรูปเล่มเอกสารยก

ย่องเชิดชูเกียรติแจกในที่ประชุมงาน
มหกรรมวิชาการของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 

      

 - ค่าจัดท าเกียรติบัตร                                                                   60,000  60,000   
 - ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่มสี่สี ประมวล

กิจกรรมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดเน้นของหลักสูตรอิงมาตรฐาน        

 120,000  120,000   

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  180,000  180,000   

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. การประเมินด้านปริมาณ คิดจากร้อยละของ
ครูสอนดีสอนเก่งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระกับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
เป้าหมาย 

ประเมินจากผลงาน แบบประเมิน 

2. การประเมินด้านคุณภาพ ประเมินจาก
ผลงานของครูสอนดีสอนเก่งในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระกับ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ให้ค าแนะน า (Coaching) สร้างความ
เข้มแข็งให้กับครูในโรงเรียนที่มีครูไม่ตรงเอกได้
อย่างต่อเนื่อง 

  

3. การก ากับ ติดตาม นิเทศผลการปฏิบัติงาน 
(Coaching) ที่เป็นรูปธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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โครงการ  ส่งเสริมขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ 
ของลูกจ้างประจ า 

นโยบาย สพฐ.  ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา  สร้อยสน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 การบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งถือเป็นทุน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีค่าขององค์กรเป็น
ปัจจัยหลักท่ีท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต จึงต้องมีการบริหารจัดการ “คน” อย่างพิถีพิถัน ทุกข้ันตอน
นับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ยั่งยืน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ                      
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายโดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่าง
มืออาชีพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จะจัดให้บุคลากรทุกระดับที่เก่ียวข้อง ได้รับ
การพัฒนาให้มีองค์ความรู้ มีความช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและความเข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็น
ผู้น าและผู้ปฏิบัติรวมพลังขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างระบบความเข้มแข็งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของลูกจ้างประจ า 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ จ านวน  120  คน 
  - ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา จ านวน 90 คน 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  จ านวน 30 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ได้รับการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการการอบรมตามโครงการ มีนาคม 2561 

นางโสภา  สร้อยสน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 ด าเนินการอบรมตามโครงการ เมษายน 2561 

3 ติดตามผลการอบรม 
พฤษภาคม – กันยายน 

2561 
5. สถานที่อบรม  ห้องประชุม ณ สวนนงนุชพัทยา 
 

6. ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน 
 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวนเงิน 194,180 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ขวัญ ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ  
ในการสร้างความก้าวหน้าใน
หน้าที่ของลูกจ้างประจ า
ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 
120 คน 

      

 - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(120 คน/50 บาท/วัน)  
1 วัน รวม 2 มื้อ 

 12,000  12,000   

 - ค่าอาหารกลางวัน 
(120 คน/300 บาท/วัน)  
1 วัน รวม 1 มื้อ 

 36,000  36,000   

 - ค่าอาหารเย็น  
(120 คน/350 บาท  
1 วัน) รวม 1 มื้อ 

 42,000  42,000   

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
(600 บาท/ชั่วโมง)  
6 ชั่วโมง 

3,600   3,600   

 - ค่าวัสดุประกอบการประชุม   50,000 50,000   
 - ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   50,580 50,580   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 90,000 100,580 191,480   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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คณะท ำงำน 

 
 
 
ที่ปรึกษำ 
นายสมศักดิ์  ทองเนียม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
นางสมพร  ฤทธาภรณ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
คณะท ำงำน 
นางพรเพ็ญ  สันติกันต์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวมนทิรา วุฒิสาร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวรชวรรณ  มงคลสวัสดิ์  พนักงานราชการ  
นายกษิต  ธีรอัจฉริยะ   พนักงานราชการ 
นายภิญโญ  เพ่ิมพูน   ครูอัตราจ้าง 
 
ผู้จัดท ำ/ออกแบบรูปเล่ม 
นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 

 
 

 



––––– 




