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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 และจังหวัด
ระยอง 
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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

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 

กลุ่มงานวนิัยและนิติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
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โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
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     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 78 คน  
 - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 จ ำนวน    1 คน 
 - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    จ ำนวน    2 คน  
 - ศึกษำนิเทศก์        จ ำนวน  12 คน   
 - บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2)     จ ำนวน  35 คน   
 - พนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำงช่วยรำชกำร   จ ำนวน  24 คน 
 - อัตรำจ้ำง       จ ำนวน    4 คน 
มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำจ ำนวน 4,953 คน           
มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง จ ำนวน 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น                      
50 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 46 คน รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 72 คน ครู 
จ ำนวน  3,795 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1 คน  พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 139 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวน  86 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 814 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 ) 
 
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 11 5 
ขนำดใหญ่ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน 5 6 
ขนำดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป 9 4 

รวมโรงเรียน 31 19 
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น  50 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  2  แสดงข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม ประถม มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท” - 1,574 1,079 - 2,653 
2 ชลรำษฎรอ ำรุง - 1,555 2,049 - 3,604 
3 ชลกันยำนุกูล - 2,146 2,087 - 4,233 
4 แสนสุข - 1,229 419 - 1,648 
5 บ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์) - 1,504 579 - 2,083 
6 อ่ำงศิลำพิทยำคม - 784 229 - 1,013 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ - 211 51 - 262 
8 บ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” - 1,796 1,440 - 3,236 
9 บ้ำนบึง “มนูญวิทยำคำร” - 381 161 - 542 
10 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี - 286 429 - 715 
11 คลองก่ิวยิ่งวิทยำ - 372 149 - 521 
12 หนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ - 319 200 - 519 
13 พำนทองสภำชนูปถัมภ์ - 1,040 278 - 1,318 
14 พำนทอง - 1,043 426 - 1,469 
15 พนัสพิทยำคำร - 1,552 1,414 - 2,966 
16 ทุ่งเหียงพิทยำคม - 365 132 - 497 
17 อุทกวิทยำคม - 58 12 - 70 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ - 578 406 99 1,083 
19 เกำะโพธิ์ถ้วยงำมวิทยำ - 343 295 - 638 
20 เกำะจันทร์พิทยำคำร - 244 132 - 376 
21 บำงละมุง - 1,018 1,143 - 2,161 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยำคำร - 1,367 1,545 - 2,912 
23 ผินแจ่มวิชำสอน - 270 91 - 361 
24 ศรีรำชำ - 1,728 1,379 - 3,107 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม ประถม มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

25 ทุ่งศุขลำพิทยำ “กรุงไทยอนุเครำะห์” - 1,059 456 - 1,515 
26 บึงศรีรำชำพิทยำคม - 584 231 - 815 
27 สุรศักดิ์วิทยำคม - 928 287 - 1,215 
28 สวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี - 1,459 1,127 - 2,586 
29 เกำะสีชัง 258 128 28 - 414 
30 สัตหีบวิทยำคม - 975 607 - 1,582 
31 สิงห์สมุทร - 1,586 1,975 - 3,561 

รวมจังหวัดชลบุรี 258 28,482 20,836 99 49,675 

1 วัดป่ำประดู ่ - 1,716 922 - 2,638 
2 ระยองวิทยำคม - 1,684 1,858 - 3,542 
3 บ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ - 1,417 748 - 2,165 
4 เพรักษมำตำวิทยำ - 477 230 - 707 
5 มำบตำพุดพันพิทยำคำร - 1,735 888 - 2,623 
6 ระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม - 287 125 - 412 
7 ระยองวิทยำคม ปำกน้ ำ - 642 411 - 1,053 

8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 
ระยอง  

- 607 312 - 919 

9 บ้ำนค่ำย - 1,302 624 - 1,926 
10 ปลวกแดงพิทยำคม - 1,168 582 - 1,750 
11 นิคมวิทยำ - 1,033 560 - 1,593 
12 แกลง”วิทยสถำวร” - 1,451 1,131 - 2,582 
13 วังจันทร์วิทยำ - 974 629 - 1,603 
14 เขำชะเมำวิทยำ - 195 148 - 343 
15 ช ำนำญสำมัคคีวิทยำ - 1,049 668 - 1,717 
16 ช ำฆ้อพิทยำคม - 150 105 - 255 



7 

  

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ประถม 

มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

17 สุนทรภู่พิทยำ - 468 231 - 699 
18 ห้วยยำงศึกษำ - 270 117 - 387 
19 มกุฎเมืองรำชวิทยำลัย - 544 346 - 890 

รวมจังหวัดระยอง - 17,169 10,635 - 27,804 

รวม 258 45,651 31,471 99 77,479 

 

 
 

การพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ              
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ และด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 สรุปเป็น             
รำยด้ำน  ได้ดังนี ้ 
 
   ด้านคุณภาพการศึกษา  

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2560 จำกรำยงำนผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีดังนี้ 
  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2560  ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำสูงกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 37.45  
  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2560  ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชำสูงกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 36.15  
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  3   แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 

 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 
ระดับสังกัด(สพฐ.) 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
ระดับจังหวัดชลบุร ี 50.78 31.81 28.63 33.53 36.19 
ระดับจังหวัดระยอง 50.48 31.35 28.11 33.45 35.85 
ระดับ สพม.18 52.11 32.95 30.38 34.37 37.45 
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ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ ค่าเฉลี่ย สพม.18

ระดบั 

กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  4   แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 

 

ภา
ษา
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ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 49.25 34.70 28.31 24.59 29.37 33.24 
ระดับสังกัด(สพฐ.) 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48 33.41 
ระดับจังหวัดชลบุร ี 53.35 36.34 31.90 29.10 32.06 36.55 
ระดับจังหวัดระยอง 52.21 36.01 30.29 27.01 34.56 36.02 
ระดับ สพม.18 52.96 36.23 31.34 28.37 31.89 36.15 
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ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ ค่าเฉลีย่ สพม.18

ระดบั 

กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา  2555-2556-2557-2558-2560 

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เปรียบเทียบ 
ปี 2559-2560 

ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาษาไทย 57.27 47.32 36.72 44.39 50.27 52.11 +1.84 
สังคมศึกษาฯ  49.17 41.54 48.49 48.67 52.54 - - 
ภาษาอังกฤษ 29.62 31.90 27.92 33.04 35.21 32.95 -2.26 
คณิตศาสตร ์ 28.57 27.57 32.14 35.75 33.80 30.38 -3.42 
วิทยาศาสตร์ 37.63 40.52 41.17 40.28 37.44 34.37 -3.07 

เฉลี่ยรวม 40.45 37.77 37.28 40.42 41.85 37.45 -1.72 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  6 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา  2555-2555-2556-2557-2558-2560 

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เปรียบเทียบ 
ปี 2559-2560 

ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาษาไทย 51.17 54.06 55.01 53.64 56.85 52.96 -3.89 
สังคมศึกษาฯ  37.46 34.47 38.60 41.17 37.63 36.23 -1.40 
ภาษาอังกฤษ 23.48 27.95 25.37 27.33 30.18 31.34 +1.16 
คณิตศาสตร ์ 24.83 22.69 24.70 29.39 28.02 28.37 +0.35 
วิทยาศาสตร์ 34.78 32.36 34.86 35.05 33.50 31.89 -1.61 

เฉลี่ยรวม 34.34 34.30 35.70 37.31 37.23 36.15 -1.07 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ตารางท่ี  7    แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   
ปีการศึกษา 2559/2560 

คะแนน : ร้อยละ 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 46.36 50.27 +3.91 48.29 52.11 +3.82 
ภาษาอังกฤษ 31.80 35.21 +3.41 30.45 32.95 +2.50 
คณิตศาสตร ์ 29.31 33.80 +4.49 26.30 30.38 +4.08 
วิทยาศาสตร์ 34.99 37.44 +2.45 32.28 34.37 +2.09 

รวมเฉลี่ย 35.61 39.18 +3.56 34.33 37.45 +3.12 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

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

ปีการศึกษา 2559/2560 
คะแนน : ร้อยละ 

วิชา 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 52.29 56.85 +4.56 49.25 52.96 +3.71 
สังคมศึกษาฯ 35.89 37.63 +1.74 34.70 36.23 +1.53 
ภาษาอังกฤษ 27.76 30.18 +2.42 28.31 31.34 +3.03 
คณิตศาสตร ์ 24.88 28.02 +3.14 24.59 28.37 +3.78 
วิทยาศาสตร์ 31.62 33.50 +1.88 29.37 31.89 +2.52 

รวมเฉลี่ย 34.49 37.23 +2.75 33.24 36.15 +2.91 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

   ด้านโอกาสทางการศึกษา  
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  18  ได้ด ำเนินส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนี้ 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยสอดคล้องกับบริบทของ

พ้ืนที ่
 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบกำรศึกษำที่หลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมของผู้เรียน               

แต่ละบุคคล 
 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรองนักเรียน

ยำกจนอยำ่งถูกต้อง 
 ติดตำม ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือเป็นกำรสนับสนุน

กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  
 
 

    ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มีผลกำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
ได้แก่   

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  ผลกำรประเมิน
ส่วนรำชกำรตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS: KPI Report System)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  ผลกำรติดตำมประและเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขี้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ              
พ.ศ.2561  และผลกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 

 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)  ค่ำคะแนนรวม 3 มำตรฐำนอยู่ในระดับ  ดีมำก  

 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรฐำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร                 
(KRS: KPI Report System)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง)  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 ผลกำรติดตำมประและเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                     
ตำมตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขี้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561           
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม 2.81 

 ผลกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ผลกำร
ด ำเนินงำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงมำก  (83.63)   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ส่วนที่ 2 

 ทิศทางการพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง              
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง              
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว           
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน           
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ                  
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ            
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร                
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน              
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง            

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับ
ฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง               
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ                
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง                
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน                  

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย           
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้                 
ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่                   
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน  และมิตรประเทศทั่วโลก                  
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บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณ ี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศ ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต    
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรั บอนาคต            
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ 
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ า             
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดีเก่ง                   

และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี           
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง                 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน                  

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ               

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน                      
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ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน                  
และการให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ได้ เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้                    
โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน                         

เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน               
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม             
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้            
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึก                 
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน                    
มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลื อกปฏิบัติ       
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 
หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น               

การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ                  
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัย                  
ตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง
โลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี              
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ                 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐ ที่มีคุณภาพทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณะสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุน
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
กระจายการจัดบริการภาครัฐ ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย                  

อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ของคนไทย             
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ านอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี                    

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละ

ช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน              
ไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป             
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จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนา              
ที่ส าคัญ ประกอบด้วย  (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ                 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน                          
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย ให้มีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ                   
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา                 
ขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน              
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง  

เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี  

เ ป้ าหมายกา รพัฒนาที่  3  คน ไทย มีก ารศึ กษาที่ มี คุณภาพตามมาตรฐานสา กล                            
และมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด  

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม                     

ที่พึงประสงค์ 
- ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์                  

มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจ าวัน 
และให้พ่อแมห่รือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต         



21 

  

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึ กษา                             
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนา

หลักสูตรการสอนที่ อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ                       
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า            
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ
ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็น               
มืออาชีพ  สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนา               
เด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคม 
ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะ
การอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน  

- พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เ อ้ือต่อการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะ                 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่                  
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่ เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า                      
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ 
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา  

- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบ
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึก  หรือครูพ่ีเลี้ยง ให้ร่วม                   
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน  

- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ 
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ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา งานวิจัย
ไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น   

- จัดท าสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มี

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม                     
และระหว่างพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเข้ าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ เด็กและเยาวชน                  
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพ
ร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน                        
การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรอง และการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ                
และแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต                   
โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา                 
และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก                
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ      
ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี                     

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์    
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา             
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ                  
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ                
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตาม                    
ความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลา
ที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ
ให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา
ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณะชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
 

การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและพัฒนา                 
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัด
ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออ าานวย สร้างโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย                    
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบาย
และจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิทานของพระองค์
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณาบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

“การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้านคือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานแก่ชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (CharacterEducation)” 

1.2 สืบสานพระราชปณิทานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล             
อดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
“ครูต้องสอนให้นักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลังมิใช่

สอนให้คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือนเพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้อง
ให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมากแต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเด็กโตก็ต้องท า เช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”                        
(5 ก.ค.2555) 

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

“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือ การขาดครู เพราะ
จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมก่อนที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการจึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม               
และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอนต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพามีความเป็นครูที่แท้จริง 
คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด
ของตนไม่คิดย้ายไปยา้ยมา” (11 มิ.ย.2555) 

“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปีก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”              
(6 มิ.ย.2555) 

“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งเน้นการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไร              
ตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้  การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดี
ความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณต้อง reward” (5 ก.ค.2555) 

“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนสอนไม่หมดแต่เก็บบางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดของวิชาก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงโรงเรียนหรือเป็นการ
สอนส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561-2580) 
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด า เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561-2580)              

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา            
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 ด าเนินอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใสและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
3.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าาเนินการเป็นรูปธรรม 
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4. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน า จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัติ 

4.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ            
6 ด้าน 

4.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

4.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน านโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน     
ตามนโยบาย 

4.2.2 ติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยการประชุมติดตามรายไตรมาส              
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ 

4.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัด                      
ให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน 

4.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส               
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

4.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 4.2.1-4.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
มีการสั่งการให้ทราบเพื่อให้ด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
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นโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย          
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดท่ีถูกตอ้ง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง                 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง  เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainalbe Development Goals  : 
SDGs, 2030) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้ เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ                  
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม             
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมิน              
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงาน              
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ         
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                                                

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนทุกคนมคีวามรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยดึมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง                  
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ              
และการพลเมืองโลกท่ีดี                  
(Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรม        
มีค่านิยมที่พึงประสงค ์
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่นมัธยัสถ ์อดออม                 
โอบอ้อมอารี มีวินัยรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขต
พื้นที่พิเศษเฉพาะไดร้ับการบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

4. เสริมสร้างคณุภาพประชากร              
วัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์                 
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่
สูง ชายแดนชายฝั่งทะเล                 
และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคง
ของประเทศในระยะยาว 

1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรกั             
ในสถาบันหลักของชาต ิและยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง      
มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี               
มีคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรม      
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรม          
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี          
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง    
เป็นพลเมืองดีของชาต ิ
มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุง
หลักสตูรจดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรัก              
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น              
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรมจรยิธรรม 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10             
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา             
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้                     
ของผู้เรียนสูงขึ้น 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จดัการเรียนรู้    
ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการ
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรมและภาษาของท้องถิ่น 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ที่มีคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้เรียน            

ในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ
กลุ่มที่ด้อยโอกาสาและกลุ่มที่อยู่    
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล    
และเกาะแก่ง ได้รบัการบริการ           
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 

 

(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก           
ในโรงเรียนที่มหีอพักนอน หรือการ
สนับสนุนการเดินทางจากบา้น             
ถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 

(2) จ านวนสถานศึกษาไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้                  
ในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิตและการพัฒนาสภาพ
หอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี                   
อย่างเหมาะสม 

(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ                
ที่เหมาะสมกับบริบท 

(4) จ านวนผู้บริหาร ครู                            
ในสถานศึกษา/ห้องเรยีนสาขา        
และทีดู่แลหอพักนอนท่ีมีนักเรียน
กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มทีด่้อยโอกาส
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนา              
และสวสัดิการที่เหมาะสม                   
กับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุม่ชาติพันธุ์          
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุม่ที่อยู่           
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ 
และเกดิจิตส านึกรัก ในสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์

(6) การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน
ที่มีผู้เรยีนกลุม่ชาติพันธุ์ กลุ่มที่
ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ห่างไกลทุรกันดารไดร้ับการ
ปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(7) ผู้เรียนกลุม่ชาติพันธุ์                  
กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุม่ที่                 
อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร                    
มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
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นโยบายที ่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รบัการพัฒนา                
และสร้างเสริมศักยภาพในแตล่ะ 
ช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะ                  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21                 
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ                
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที ่3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพ             
ตามความต้องการและความถนดั 

2. ผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็น
พิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านท่ีมคีวาม
บกพร่องหรือความแตกต่างทางการ
เรียนรูห้รือความสามารถพิเศษ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวซึ่งจัดท าข้ึนบนพื้นฐาน 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสตูร            
ทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อ                 
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน                      
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็น                  
ในศตวรรษที ่21 น าไปสู่การจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า     
(Career Education) 

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น                    
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน               
เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย       
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น           
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา                  
ให้สอดคล้องกับความต้องการ              
ของผู้เรียนและพื้นท่ี 

ความต้องการจ าเป็นเฉพาะ                           
ของผู้เรียน 

3. ผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็น
พิเศษ มีความพร้อมสามารถ 
เข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)              
หรือการส่งต่อ (Referral) 
เข้าสู่การศึกษาในระดบัเดียวกัน
และระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้              
ตามศักยภาพของแต่ละบคุคล 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต                
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวยั 
มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคต                 
ที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเอง            
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่           
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหา 
ยาเสพตดิได ้

 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรกั           
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี             
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรม            
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรม               
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี               
มีหลักคดิที่ถูกต้อง ต่อบ้านเมือง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุง
หลักสตูร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรม              
การเรยีนรู้ ให้ผูเ้รียนแสดงออก           
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ด ี             
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม
จริยธรรม 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   (4) ร้อยละของสถานศึกษา ที่น้อมน า

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน                     
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ            
ที ่21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

(1) ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวยั 

ได้รับการพัฒนาร่างกาย              
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม      
และสติปัญญา และมีความ
พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษา                     
ในระดับที่สูงขึ้น 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดร้ับ           
การพัฒนาร่างกาย จิตใจวินยั
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา        
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก
เขียนได้ คดิเลขเป็น และมีนิสยั
รักการอ่าน 

4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ            
การคิดวิเคราะห ์

5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน               
การประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรูเ้รื่องการอ่าน
(Reading Literacy) 

6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน               
การประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) 

7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน             
การประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) 

8) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ
สื่อสารอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาที ่3 ได้อย่าง                        
มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะ

ด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

10) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความรู้
และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคาม    
รูปแบบใหม ่

11) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน                 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น                  
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น                        
มีสมรรถนะการเรียนรู้                 
เรื่องการอ่านตั้งแตร่ะดับ             
ขั้นพื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 2)
ตามแนวทางการประเมิน
PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด
ได้รับการประเมินทักษะ               
การคิดแก้ปญัหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

  
(2) ด้านสถานศึกษา 

1) ร้อยละของสถานศึกษาจดัการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้เรยีนรู้    
ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

2) ร้อยละของสถานศึกษา                    
ที่มีการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรยีน
ในลักษณะของ STEM ศึกษา 

3) ร้อยละของสถานศึกษที่มีการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study) 

4) ร้อยละของสถานศึกษา                 
ที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม                   
ที่ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูเ้รียน         
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3             

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ               

และทักษะชีวิต มสีุขภาวะทีด่ี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม               
ได้อย่างมีความสุข 

 

(1) ร้อยละของผู้เรยีน ม ีID plan         
และ Portfolio เพื่อการศึกษา              
ต่อและการประกอบอาชีพ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนดั 

(3) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีสุขภาวะที่ดี
ทุกช่วงวัย 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา                     
ในสถานศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา            
อย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการด าเนินชีวิต              
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
และการประยุกต์ใช้ปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education 
SustainableDevelopment: 
EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษา        
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายโลก            
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development 
Goals : SDGs, 2030) 

 6. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนที่มี               
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ มีคณุภาพ                     
ตามมาตรฐานการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา                
ด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ด ารงชีวิต มีคณุธรรม จริยธรรม
และมีจติสาธารณะ 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  (3) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสรมิ           
ให้มีความสามารถพิเศษด้านตา่งๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ                  
และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 7. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษา 
น า Digital Technology                  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ ความต้องการ              
และความถนดั สรา้งสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Society) เพื่อการเรยีนรู้                 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(1) ร้อยละของผู้เรยีนที่เรียนรู้                    
ผ่านDigital Platform 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรูเ้พื่อให้พัฒนาตนเอง                
ผ่านDigital Platform 

 

 
 
 

นโยบายที ่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรทีม่ี               
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ 
และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ                  
กับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู
ในการผลติและพัฒนาครูให้ตรงกบั
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครู
ระยะ 20 ปี 

(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครู              
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา                  
ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที ่

(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครู
อย่างเหมาะสม และพอเพียง               
ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ              
มีศักยภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม 

 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น            
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย                 
ตามศักยภาพของผู้เรยีนแตล่ะ
บุคคล 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 3. น า Digital Technology มาใช้            

ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู                   
และบุคลากรทางการศึกษา                 
ทุกประเภทท้ังระบบ 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงาน                  
ในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมลู
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและ
พัฒนาครูทั้งระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัด                
ที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ              
Digital Technology 

(3) ร้อยละของ Digital Content
เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขา              
ที่ขาดแคลน 

 
 

นโยบายที ่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการ
บริการการเรยีนรู้ ที่มีคณุภาพ                   
มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึงบรกิาร
การเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดบั
พื้นที ่ภาคเอกชน หน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา                   
ให้สอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 

 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารบั
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ

การดูแลช่วยเหลือและคุม้ครอง
นักเรียนและการแนะแนว           
ที่มีประสิทธิภาพ 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน               
และสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผน จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัด                
ทุกระดับ และทุกประเภทให้มี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานเสมอกัน 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
มีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่าน              
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
ตามที่ก าหนด 

 3. สร้างความเขม้แข็งในการบริหาร            
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน                     
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจดั
การศึกษาพิเศษาที่เช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทกุระดับ 

(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษา
พิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการ
ด าเนินงาน และแผนปฏิบตัิการ               
ที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียน 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ           

ตามศักยภาพของผู้เรยีนแตล่ะ
บุคคลและตามสภาพและประเภท
ของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัด                  
มีความพร้อมทั้งระบบเพื่อสามารถ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน 
และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณาให้กับผูเ้รียน
และสถานศึกษาโดยตรง                
อย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรยีนรู้                       
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ           
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการหรือกิจกรรม               
ที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุน
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 5. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา
หน่วยงานทุกระดับน า                     
Digital Technology มาใช้                   
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคณุภาพ
ของผู้เรียน 

 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม              
ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device            
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้
ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ                
ในการจัดการเรียนรู้ได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที ่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สถานศึกษา และหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคมีความอสิระในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้อง      
กับบริบทของพื้นที ่
 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิาร               
จัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                 
และสถานศึกษา 

 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐานมีผลการด าเนินงาน       
ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วน
ราชการที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการก าหนด 

(2) ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานส านักงาน            
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี                  
ผลการประเมินภายนอก              
ในระดับดีขึ้นไป 

(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA:าIntegrity & 
Transparency Assessment) 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ                   
และส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วน                       
ของสังคมเข้ามามสี่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงาน          
มีการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

 3. ยกระดับการบริหารงาน                 
ของสถานศึกษาให้มีอิสระ               
น าไปสู่การกระจายอ านาจ                   
4 ด้าน ให้สถานศึกษา                           
เป็นศูนย์กลาง ในการจดัการศึกษา             
ตามบริบทของพื้นที ่

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจดัการของโรงเรียน                  
ให้เกิดคุณภาพ 

(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
กระจายอ านาจทั้งระบบ 

(3) มีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก              
ให้เกิดคุณภาพ 

(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคณุภาพ
และมาตรฐาน (มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานปฐมวัย/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ) และพัฒนาสูร่ะดับสากล 

(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรยีนที่อยู่ในโรงเรยีน

ขนาดเล็กมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 
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เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ              

เพื่อสนับสนุนผู้เรยีนและ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ 

 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณให้กับผูเ้รียน
และสถานศึกษาโดยตรง                   
อย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษา       
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีไ่ดร้ับ
ความร่วมมือจากกองทุน                      
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 5. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา
หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยา่ง            
เป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี 
Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล          
ด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรยีนข้อมลู
ครู ข้อมูลสถานศึกษา             
ข้อมูลงบประมาณและข้อมลูอื่นๆ         
ที่จ าเป็น มาวิเคราะหเ์พื่อให้
สถานศกึษาสามารถจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะและความถนดั               
และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมลู           
ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ         
วางแผนการจัดการศึกษา                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีน
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยง            
กับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ 
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 

  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี–ระยอง)  ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ                

(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง            
เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการขยายโอกาสทางการศึกษา                  
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมี

คุณภาพ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน                     

ในระดับชาติและระดับสากล 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคต์ามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. พัฒนาระบบการจัดการ และการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                

เขต 18 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              
ในสังกัด 

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

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

และเป็นธรรม 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาาเขต 18 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                  

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ได ้
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5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาาเขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจาย
อ านาจ และความรับผิดชอบสู่บุคลากร และสถานศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาาเขต 18 ได้ก าหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายในการด าเนินงาน

การด าเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2562  ดังนี้  

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ

บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม  
2) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ               

ที่เหมาะสมกับบริบท 
3) จ านวนผู้บริหาร ครู ในกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่เฉพาะ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการพัฒนา

และสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 
4) จ านวนผู้เรียนกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่เฉพาะ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการส่งเสริมการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
5) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มที่อยู่ในเฉพาะ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 

ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
6) ผู้เรียนกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนทีเ่ฉพาะ ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน               

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า                       
(Career Education) 

ตัวช้ีวัด 
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1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิด            
ที่ถูกต้อง รักในสถาบนัหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ     
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่ อบ้านเ มือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด                      

ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ                      
มีคุณธรรม จริยธรรม 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 มีความเป็นเลิศ                 
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัด 
ด้านผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) 
5) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy) 
6) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ เรื่ องวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Literacy)  
7) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
11) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่

ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
12) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
ด้านสถานศึกษา 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริ ง 

(Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น                    

(IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  

และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development)  
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                       

ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ

การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 



45 

  

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้  
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นกลยุทธ์ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง

กับบริบทของพ้ืนที ่
3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพ                 

ของผู้เรียน 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ                

ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา              

ทุกประเภทท้ังระบบ 
ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษา มีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการ

ผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  

 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ                
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว                 

ที่มีประสิทธิภาพ  
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ

วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  

3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ตัวช้ีวัด 
1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
2) สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวช้ีวัด 
1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง                          

อย่างเหมาะสม 
2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา น า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 5   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 ประเด็นกลยุทธ์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงาน             

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
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3) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน              
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 
1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อย่างเหมาะสม 
2) ผู้ เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้                  

อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ ได้ รับความร่ วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล                 
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ                   
ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล                
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศต่อไป 

ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่

การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

       กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ                   
พ.ศ.2562  ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน งบด ำเนินงำน  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ               
พ.ศ.2562  ดังนี้  
       1. ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนและค่ำสำธำรณูปโภค    จ ำนวน  2,000,000  บำท 

3. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  จ ำนวน   2,000,000  บำท 
 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จ าเป็นในการด าเนินงานและค่าสาธารณูปโภค     
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 50,000 
2 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร (ก.ต.ป.น.) 24,000 
3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม (บุคลำกร สพม.18 และผู้บริหำรโรงเรียน) 200,000 
4 ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง/ค่ำที่พัก/ค่ำพำหนะ 150,000 
5 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 80,000 
6 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ำรุงรักษำ 50,000 
7 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะขนส่ง/บ ำรุงรักษำ 100,000 
8 ค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำน/พนักงำนท ำควำมสะอำด (2 คนx9,000) 226,800 
9 ค่ำจ้ำงเหมำนักกำรภำรโรง (1 คนx9,000)   113,400 
10 ค่ำวัสดุส ำนักงำน/คอมพิวเตอร์ 200,000 
11 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 205,800 
12 ค่ำไฟฟ้ำ/ค่ำประปำ/ค่ำโทรศัพท์/ค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลข/ 

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
600,000 

รวมเงิน 2,000,000 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล าดับ

ที ่
โครงการ จ านวนเงิน 

นโยบาย 
สพฐ.ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร รวมถึงกำรอนุรักษ์
ป่ำต้นน้ ำ แม่น้ ำน่ำน 

216,500 5 โสภำ 

2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริหำรกำรจัดกำรองค์กร 
และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
กำรบริกำรด้วยใจอย่ำงมีควำมสุข 

150,700 5 โสภำ 

3 โครงกำรงำนศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก 

33,050 5 สุนีย์ 

4 โครงกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

10,000 5 พรเพ็ญ 

5 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ                     
พ.ศ.2562 

25,200 5 ภำริณี 

6 โครงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2561 

8,850 5 มนทิรำ 

7 โครงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                 
ของสถำนศึกษำ 

685,000 2,5 ธนนันท์ 

8 โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของชำติเพ่ือพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

355,600 2,5 ธนนันท์ 

9 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2561 

99,600 5 ปรรณพัชร์ 

10 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปี 2562 

204,700 2,4 สุนีย์ 

11 โครงกำรประชุมพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนกำรแก้ไข
ปัญหำเด็กออกกลำงคัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

27,400 2,4 กัลยกร 

12 โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรย่อโลกกำรเรียนรู้สู่ชั้นเรียน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่ำงมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์  
(Cyber Secrity) 

30,520 1,2,3 อมร 

13 โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทย 
แห่งชำติ ปี 2562 

24,000 2,3 บุญลือ 

14 โครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  

18,200 1,2 ธนนันท์ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

ล าดับ
ที ่

โครงการ จ านวนเงิน 
นโยบาย 
สพฐ.ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ “กำรวิจัย
สถำนศึกษำ” ในสังกัด สพม.18 สู่กำรวิจัยที่ยั่งยืน 

39,600 5 สุภลักษณ์ 

16 โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (EEC) 

71,080 1,2,5 ธนนันท์ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000   
 
 



 

ภาคผนวก 





แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
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 
นางสาวรติกร  ศริรมานะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวรชวรรณ  มงคลสวัสดิ์  พนักงานราชการ  
นายภิญโญ  เพ่ิมพูน   ครูอัตราจ้าง 
 
ผู้จัดท ำ/ออกแบบรูปเล่ม 
นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 

 
 

 



 


