




ค ำน ำ 

 

  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18   จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา องค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนให้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 เสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

หน้ำ 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐำน 
  โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18              1    
  อ านาจหน้าที่         2 
  ที่ตั้ง          2 
  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     5 
  จ านวนนักเรียนจ าแนกเป็นรายโรงเรียน      5 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    9 

ส่วนที่  2  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร              12 
  กลยุทธ์ จุดเน้น                 13 

ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง            21 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา           23 
            เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                 30 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึง              36 
            บริการทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตร              39 
            กับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน         41 
            มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

ส่วนที่ 4  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
  ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา                                                      44 
  ด้านโอกาสทางการศึกษา               46 
  ด้านการบริหารจัดการ                47 
ภำคผนวก 

คณะผู้จัดท ำ 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18  

(ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา) หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

มีอ านาจหน้าที่  ดังนี ้
(1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่

กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(8) ประสำน  ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร  และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(10) ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ  เอกชน และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด 

โดยเฉพำะ  หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
 

ที่ตั้ง :   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18   ตั้งอยู่  ณ  เลขที่ 25/11   ต ำบลอำ่งศิลำ     
         อ ำเภอเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี   20000   
          โทรศัพท์  038 – 397501-5    โทรสำร  038 – 397510 
 เว็บไซด์  :  www.spm18.go.th          E – mail :  mathayom18@hotmail.com 
   

เขตพื้นที่บริการ :  คลอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยแบ่งกำรปกครอง
ออกเป็น  19 อ ำเภอ 146 ต ำบล 1,126  หมู่บ้ำน พื้นที่ทั้งหมด 4,946,875 ไร่ หรือ 7,915 ตำรำงกิโลเมตร 
      ทศิเหนือ  ติดต่อ   อ.เมืองฉะเชิงเทรำ  จ.ฉะเชิงเทรำ 
      ทศิใต ้  ติดต่อ   อ่ำวไทย 
      ทศิตะวันออก ติดต่อ   อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ และ อ.แก่งหำงแมว  จ.จันทบุรี 
      ทศิตะวันตก  ติดต่อ   อ่ำวไทย  จ.สมุทรปรำกำร 
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 องค์คณะบุคคล  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 

 1. นำยสมศักดิ์  ทองเนียม  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยส ำเริง  หมอนวัน  กรรมกำรผูแ้ทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนภำครัฐ 
 3. นำยประเสริฐ  กลิ่นชู  กรรมกำรผูแ้ทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนภำคเอกชน 
 4. นำงสมพร  ฤทธำภรณ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวยั 
 5. นำยสมภพ  วงศ์ทำงประเสริฐ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 6. นำยทวีสิทธิ ์ อิศรเดช    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 
 7. นำยมนูญ  เชื้อชำติ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 8. นำยบุญส่ง  สมุทรเสน  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 
 9. นำงธนนันท์  คณะรมย ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ผู้บริหารส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

          นำยสมศักดิ์  ทองเนียม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 

 
 
 
 

 
 
 
          นำงสมพร  ฤทธำภรณ์                                                     นำงมลิวัลย์    เจริญสว่ำง 
                รองผู้อ ำนวยกำร                                                              รองผู้อ ำนวยกำร 

    

 
 
 
 
 
 
 

นำงธนนันท์  คณะรมย ์          นำยบรรเจิด  สำยกระซิบ                 น.ส.อำร ี กังสำนกุูล                   นำงสุนีย์  แกว้อุไร    
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร      ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน      ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสรมิ 
                                                                                                                                  กำรจดักำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

 
        นำงรุจนี  สีหบุตร                           นำงจำรุรัตน์   เพชรก ำเนิด                      น.ส.ภำริณี  วัฒนะภำรำดำ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
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ข้อมูลพื้นฐาน  

ตารางที่ 1    แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ( ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2 
3 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 50 
4 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 72 
5 ครูผู้สอน 3,795 
6 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค(1) (ศึกษำนิเทศก์) 12 
7 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค(2) 31 
8 ลูกข้ำงประจ ำ 86 
9 ลูกจ้ำงช่ัวครำว 818 
10 พนักงำนรำชกำร 139 

รวมทั้งสิ้น 5,006 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนำยน 2561) 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จังหวัดชลบุร ี จังหวัดระยอง รวม 
1 ขนำดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 1- 499 คน) 6 4 10 
2 ขนำดกลำง (นักเรียนต้ังแต่ 500-1,499 คน) 11 5 16 
3 ขนำดใหญ่ (นกัเรียนต้ังแต่ 1,500 – 2,499 คน) 5 6 11 
4 ขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) 9 4 13 

 รวมทั้งสิ้น 31 19 50 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกเป็นโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหาร โทรศัพท ์ นักเรียน 

ครู/
บุคลากร 

ทาง
การศึกษา 

1 ชลบุร”ีสุขบท” น.ส.รุ่งทิพย์  พรหมศิร ิ 038-282294 2,653 154 
2 ชลรำษฎรอ ำรุง นำยอัมพร  อิสสรำรักษ ์ 038-282078 3,604 239 
3 ชลกันยำนุกูล นำยส ำเริง  หมอนวัน 038-282559 4,233 244 
4 แสนสุข นำยอำจินต์  จรูญผล 038-381669 1,648 99 
5 บ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์) นำงอัญชลี  อิสสรำรักษ ์ 038-273174 2,086 139 
6 อ่ำงศิลำพิทยำคม นำยชัยพัฒน์  เชื่อมชิต 038-397054 1,013 72 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ นำยวิชำญ  ทองดำ 038-476065 262 24 
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ที ่ โรงเรียน ผู้บริหาร โทรศัพท ์ นักเรียน 

ครู/
บุคลากร 

ทาง
การศึกษา 

8 บ้ำนบึง “อุตสำหกรรม 
นุเครำะห์” 

นำยโกศล  ดำรำพิสุทธิ ์ 038-444481 3,236 188 

9 บ้ำนบึง “มนูญวิทยำคม” นำยอิทธิพล  ปำกเมือง 038-291190 542 34 
10 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณ

รำชวิทยำลัย ชลบุร ี
นำยวิทยำ  อรุณแสงฉำย 038-485149 715 102 

11 คลองกิ่วยิ่งวิทยำ นำยพิทักษ์  อกัษรศิลป ์ 038-201393 521 28 
12 หนองใหญ่ศิริวรวำทวทิยำ นำงกฤตติกำ  เบญจมำลำ 038-219193 519 35 
13 พำนทองสภำชนูปถัมภ ์ นำงนภำพร  มูลเมือง 038-452305 1,318 70 
14 พำนทอง น.ส.พรพิศ  อภขิิตพงศ์ชัย 038-206007 1,469 74 
15 พนัสพิทยำคำร นำยสุพัฒน์  จิรัสคำมิน 038-461201 2966 191 
16 ทุ่งเหียงพิทยำคม นำงพยุงศรี  วังโส 038-466110 497 30 
17 อุทกวิทยำคม นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ 038-163216 70 15 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ นำยสมคิด  กลับด ี 038-211446 1,083 61 
19 เกำะโพธ์ิถ้วยงำมวิทยำ นำยประโยชน์  กีรติปกรณ ์ 038-209278 638 37 
20 เกำะจันทร์พิทยำคำร นำยเสน่ห์  เทียนรุ่งรัศมี 038-166255 376 26 
21 บำงละมุง นำยสยำม  มำกอุตสำห์ 038-221620 2,161 142 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยำคำร นำยสมศักดิ์  ด้วงเจริญ 038-226229 2,912 154 
23 ผินแจ่มวิชำสอน น.ส.สมพร  หิรัญลักษณ์สุต 038-239239 391 25 
24 ศรีรำชำ นำยณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล 038-313915 3,107 188 
25 ทุ่งศุขลำพิทยำฯ นำยเสนีย์  ส ำรำญสุข 038-350456 1,515 60 
26 บึงศรีรำชำพิทยำคม นำยอำวุธ  โอชำพงศ์ 038-347815 815 49 
27 สุรศักดิ์วิทยำคม นำยประทุม  พุทสอน 038-338053 1215 67 
28 สวนกุหลำบวิทยำลัยชลบุรี นำยวันชัย  ทันสมัย 038-119649 2586 105 
29 เกำะสีชัง นำงนภัสสร  บุรำรัตนวงศ์ 038-216545 414 30 
30 สัตหีบวิทยำคม นำยคงเดช  โชติจ ำลอง 038-238525 1,582 99 
31 สิงห์สมุทร นำยประสิทธิ์  เหลืองทอง 038-437095 3,561 219 
32 วัดป่ำประดู่ นำยบ ำรุง  ชูประเสริฐ 038-611320 2,638 186 
33 ระยองวิทยำคม นำยธีระวัธน์  สิงหบุตร 038-611010 3,542 299 
34 บ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ นำงสุมำลี  สุขสำร 038-602333 2,165 128 
35 เพรักษมำตำวิทยำ นำยปรีชำ  นำคศิร ิ 038-651971 707 44 
36 มำบตำพุดพันพิทยำคำร นำยพรศักดิ์  ทิพย์วงษ์ทอง 038-694195 2,623 159 
37 ระยองวิทยำคมนิคมฯ นำยถำวร  เขียนเสมอ 038-684464 412 38 
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ที ่ โรงเรียน ผู้บริหาร โทรศัพท ์ นักเรียน 

ครู/
บุคลากร 

ทาง
การศึกษา 

38 ระยองวิทยำคมปำกน้ ำ นำยสันติ  มุกดำสนิท 038-940381 1,053 75 
39 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 
นำยวิชัย  ยิ่งประเสริฐ 038-029050 919 58 

40 บ้ำนค่ำย นำยสุกิจ  โพธ์ิศิริกุล 038-641404 1,926 137 
41 ปลวกแดงพิทยำคม นำงบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร 038-659071 1,750 115 
42 นิคมวิทยำ นำยด ำรงค์  ศรีอร่ำม 038-636110 1,593 86 
43 แกลง”วิทยสถำวร” นำยเอกบรรจง  บุญผ่อง 038-672579 2,582 184 
44 วังจันทร์วิทยำ นำยภิรมณ์  ลี้กุล 038-666188 1,603 105 
45 เขำชะเมำวิทยำ นำยมนตรี  คนเล 038-996275 343 26 
46 ช ำนำญสำมัคควีิทยำ นำยสมนึก  คฤครำช 038-669383 1,717 118 
47 ช ำฆ้อพทยำคม นำยชำตรี  เจริญสุข 038-615224 255 20 
48 สุนทรภู่พิทยำ นำยศักด์ิดำ  สรรเสริญ 038-657658 699 48 
49 ห้วยยำงศึกษำ น.ส.มนฑำทิพย ์ เสำวคนธ์ 038-632500 387 29 
50 มกุฎเมืองรำชวิทยำลัย นำยธงชัย  วนิชรัตน์ 038-671112 890 101 

รวมทั้งสิ้น 77,479 4,956 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ (ข้อมูล  ณ วันที่  10 มถิุนำยน 2561) 

จังหวัด ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ประกาศนียบตัร 
วิชาชีพ 

รวม 

ชลบุร ี 258 28,482 20,836 99 49,675 
ระยอง 0 17,169 10,635 0 27,804 
รวมทั้งสิ้น 258 45,651 31,471 99 77,479 
 

ตารางที่ 5  สรุปจ ำนวนห้องเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ัน ปีกำรศึกษำ 2561 

จังหวัด 
จ านวนห้องเรยีน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ 

รวม 

ชลบุร ี 12 695 555 3 1,265 
ระยอง 0 459 338 0 797 
รวม 12 1,154 893 3 2,062 
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ตารางที่ 6  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำช้ัน ป.6 , ม.3 และ ม.6 จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียน 
               ปกีำรศึกษำ 2560 

 

นักเรียนที่จบ 
การศึกษา 

นักเรียนสิ้นป ี
การศึกษา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนจบการศึกษา(ปี) จบ
การศึกษา
ร้อยละ 3 ป ี 4 ป ี 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี รวม 

ประถมศึกษำปีที่ 3 32 32 0 0 0 32 100 
ประถมศึกษำปีที่ 6 48 48 0 0 0 48 100 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 13,398 13,350 0 0 48 13,398 100 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 9,179 9,179 0 0 0 9,179 100 
ปวช .3 24 24 0 0 0 24 100 
รวม 22,681 22,633 0 0 48 22,681 100 
 
ตารางที่ 7  แสดงจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2560  
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน ออกกลางคัน 

(ร้อยละ) ต้นปีการศึกษา 2560 ออกกลางคัน 
ประถมศึกษำปีที ่1 39 0 0 
ประถมศึกษำปีที ่2 53 0 0 
ประถมศึกษำปีที ่3 30 0 0 
ประถมศึกษำปีที ่4 35 0 0 
ประถมศึกษำปีที ่5 43 0 0 
ประถมศึกษำปีที่ 6 46 0 0 

รวมประถมศกึษา 246 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 15,892 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 15,071 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 14,483 0 0 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 45,446 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 10,714 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 10,483 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 9,634 0 0 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 30,831 0 0 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 39 0 0 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 27 0 0 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 3 27 0 0 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 93 0 0 

รวมทั้งสิ้น 76,616 0 0 
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ตารางที่  8   แสดงข้อมูลนักเรียนพิกำรเรียนร่วม ปีกำรศกึษำ 2560 ( ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 
 

จังหวัด 
ระดับ 
ชั้น 

ประเภท 

รว
มท

ัง้ส
ิ้น 

กา
รเห

็น 

กา
รไ

ด้ย
ิน 

สต
 ิ

ปัญ
ญ

า 

ร่า
งก

าย
/ส

ุขภ
าพ

 

กา
รเร

ียน
รู ้

 กา
รพ

ูด/
ภา

ษา
 

ออ
ทิส

ติก
 

พฤ
ติก

รร
ม/

อา
รม

ณ
์ 

พิก
าร

ซ้อ
น 

อื่น
 ๆ

  

ชลบุร ี

ประถม 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
ม.ต้น 1 1 14 15 342 0 2 1 0 0 376 
ม.ปลำย 8 0 8 12 39 0 1 0 0 0 68 
ปวช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 9 1 22 27 383 0 3 1 0 0 446 

ระยอง 

ประถม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม.ต้น 0 1 6 6 54 0 1 3 0 0 71 
ม.ปลำย 0 1 0 6 5 0 1 1 0 0 14 
ปวช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 2 6 12 59 0 2 4 0 0 85 

รวม 
สพม.18 

ประถม 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
ม.ต้น 1 2 20 21 396 0 3 4 0 0 447 
ม.ปลำย 8 1 8 18 44 0 2 1 0 0 82 
ปวช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 9 3 28 39 442 0 5 5 0 0 531 

 
ตารางที่ 9  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net)  
              ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   

    9.1  เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2559 2560 - ลดลง 

ภำษำไทย 51.88 45.29 -6.59 
ภำษำอังกฤษ 31.11 32.73 +1.62 
คณิตศำสตร ์ 38.76 35.55 -3.21 
วิทยำศำสตร ์ 40.27 38.13 -2.14 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุม่สาระ 40.51 37.93 -2. 58 
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9.2 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กับระดับประเทศ 
                ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ  

สพม.18 
+ สูงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ภำษำไทย 52.98 51.88 -1.10 46.58 45.29 -1.29 
ภำษำอังกฤษ 34.59 31.11 -3.48 36.34 32.73 -3.61 
คณิตศำสตร ์ 40.47 38.76 -1.76 37.12 35.55 -1.57 
วิทยำศำสตร ์ 41.22 40.27 -0.95 39.12 38.13 -0.99 
ค่าเฉลี่ย 42.32 40.51 -1.81 39.79 37.93 -1.86 
 
ตารางที่ 10  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-net)  
               ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3   

    10.1  เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2559 2560 - ลดลง 

ภำษำไทย 50.27 52.11 +1.84 
ภำษำอังกฤษ 35.21 32.95 -2.26 
คณิตศำสตร ์ 33.80 30.38 -3.50 
วิทยำศำสตร ์ 37.44 34.37 -3.07 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุม่สาระ 39.18 37.45 -1.73 

 10.2  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 กับ 
                  ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ  

สพม.18 
+ สูงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ภำษำไทย 46.36 50.27 +3.91 48.29 52.11 +3.82 
ภำษำอังกฤษ 31.80 35.21 +3.41 30.45 32.95 +2.50 
คณิตศำสตร ์ 29.31 33.80 +4.49 26.30 30.38 +4.08 
วิทยำศำสตร ์ 34.99 37.04 +2.05 32.28 34.37 +2.09 
ค่าเฉลี่ย 35.61 39.08 +3.47 34.33 37.45 +3.12 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ตารางที่ 11  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-net)  
                ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6   

     11.1  เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2559 2560 - ลดลง 

ภำษำไทย 56.85 52.96 -3.89 
สังคมศึกษำ 37.63 36.23 -1.40 
ภำษำอังกฤษ 30.18 31.34 +1.16 
คณิตศำสตร ์ 28.02 28.37 +0.35 
วิทยำศำสตร ์ 33.50 31.89 -1.61 
ค่าเฉลี่ย 5 กลุม่สาระ 37.24 36.16 -1.08 

     11.2 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 18  
                     กับระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
สพม.18 

+ สูงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ ากว่า 

ภำษำไทย 52.29 56.85 +4.56 49.25 52.96 +3.71 
สังคมศึกษำ 35.89 37.63 +1.74 34.70 36.23 +1.53 
ภำษำอังกฤษ 27.76 30.18 +2.42 28.31 31.34 +3.03 
คณิตศำสตร ์ 24.88 28.02 +3.14 24.53 28.37 +3.84 
วิทยำศำสตร ์ 31.62 33.50 +1.88 29.37 31.89 +2.52 
ค่าเฉลี่ย 34.49 37.24 +2.75 33.23 36.16 +2.93 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) น ำนโยบำยของรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร  และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำร
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัด
กำรศึกษำ 

 วิสัยทัศน ์

 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ให้ไดม้ำตรฐำนและมีคุณภำพ
ระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรยีนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและม ี

คุณภำพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรยีนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนในระดับชำติ

และระดับสำกล  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณุลักษณะ                     

อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
4. พัฒนำระบบกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต 18 ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด 

ค่านยิมองค์กร 

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

เป้าประสงค ์

1. นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน  มีกำรพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคณุภำพ 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคน  ทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสในกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 

และเป็นธรรม  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมำะสม และมี

วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ                
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่หน่วยงำนและองค์กรอ่ืน ๆ ได ้

5. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม กระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่บุคลำกรและสถำนศึกษำ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร บนพื้นฐำนของหลัก
ธรรมำภิบำล 

กลยุทธ ์
กลยุทธท์ี ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
กลยุทธท์ี ่2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

    ในกำรแข่งขัน 
กลยุทธท์ี ่3 ส่งเสริมพัฒนำครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธท์ี ่4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธท์ี ่5 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธท์ี ่6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเน้น 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ได้ก ำหนดจุดเน้นกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ        
พ.ศ.2561 ทีส่อดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  ดังนี ้

จุดเน้นด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก  และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ  สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ                   
หรือ“ศำสตร์พระรำชำ”  มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

    1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย  ควำมสำมัคค ี สมำนฉันท์  สันติวิธี  ต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรัปช่ัน  และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับสถำบันชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย ์                    
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมทีพ่ึงประสงค์ 
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม  

จริยธรรมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร 
    2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่  เช่น  อำชญำกรรมและควำม 

รุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ  สิ่งเสพติด  ภัยพิบัติจำกธรรมชำต ิ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่  ภัยจำกไซเบอร ์ฯลฯ 
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก  และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

    - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท ์
สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเปน็พลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมทีพ่ึงประสงค์ 
    - ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และ

ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
    - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม ่
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่  
    - ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  มีกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำตำม

บริบทของพื้นที ่
 
จุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร  กำรวัด 

และประเมินผลที่เหมำะสม 
    1.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และน ำหลักสตูรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด

ประสิทธิภำพและจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน  
ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม 

    1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  ภำษำประเทศ 
คู่ค้ำ  และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย  1  ภำษำ 

    1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรกักำรอ่ำน 
    2.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  (ActiveLearning) 

เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห ์ คิดแก้ปัญหำและคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

    2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 
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    2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 
    2.6 สนับสนุนกำรผลิต  จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวย 

ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

    2.7 ส่งเสริมกำรจัดหลักสตูรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ  เช่น  ทวิศึกษำ  
(DualEducation) หลักสูตรระยะสั้น 

    2.8 ส่งเสริม  สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  (ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ)  ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

    2.9 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง 
เข้มแข็งต่อเนือ่งและเป็นรูปธรรม 

3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร  PISA  (Programme for 

International Student Assessment) 
    3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
    3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร  เช่น  สะเต็มศึกษำ  (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)  เพื่อพัฒนำกระบวนกำร
คิดและกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย  4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
    4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร  กระบวนกำรเรียนรู ้ กำรวัดและประเมินผล  โดย

เน้นให้มีกำรวิจยัในชั้นเรียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร  กำรวัด 

และประเมินผลที่เหมำะสม 
     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำน ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภำพ 
      - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ทอ้งถิ่น และสังคม 
      - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
      - ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
      - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำรวัดและประเมินผล ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ กำรอ่ำน กำรเขียน ผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย 
     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมรกักำรอ่ำน 
     - ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลกำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถพื้นฐำนระดับชำติ (NT) 

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
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     - ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 6 มีคะแนน O-Net 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสำระมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

     - ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์จำกกำร
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 

     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับ
นักเรียน 

     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำและใช้สือ่กำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรทักษะอำชีพอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี

ควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับกำรส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 
     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     - คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับนำนำชำตติำมโครงกำร PISA (Programme for 

International Student Assessment) สูงขึ้น 
     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสรมิกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 
     - ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM Education)              

มีนวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     - ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ 
     - ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวจิัยในชั้นเรียนและน ำผลกำรวิจัยไปใช้

พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล 
 
จุดเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่ 

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

Mission and Functional Areas as Majors) 
    1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  (Professional Learning Community: PLC) 
    1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง  (Active Learning) 
    1.4 กำรพัฒนำครูทั้งระบบที่เช่ือมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะ 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง  กำรสรรหำ  กำรบรรจุแต่งต้ัง  กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
    2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจใหค้รูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่ 

หลำกหลำย   
     - ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
     - ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     - ร้อยละ 100 ของส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแผนอัตรำก ำลังในกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง

ตรงควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
     - ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
จุดเน้นด้านขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
    1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

มีคุณภำพและเสมอภำค 
    1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมควำมประพฤต ิ

นักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส 

ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร  เช่น  เด็กไร้สัญชำติ  เด็กพลัดถิ่น  เด็กต่ำงด้ำว  เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน  เป็นต้น 

    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยใีนกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง  เช่น 
กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (Distance learning information 
technology :DLIT) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
(Distance Learning Television : DLTV) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 

1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
- ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียนภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ

อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
      - ร้อยละ 90 ของประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ ขัน้พื้นฐำน ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
      - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพในระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน 
      - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
      - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
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2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะ เต็มตำม

ศักยภำพ 
     - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
 
จุดเน้นด้านการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
    1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  มีคุณธรรม  จริยธรรมและน้อมน ำ 

แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
    1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร  กระบวนกำรเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้และสื่อ 

กำรเรียนรู้ต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ  ในกำรอนุรักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อมมีคณุธรรม จริยธรรมและน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต       

ที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึ้นไป 
 
จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสทิธิภำพ 
    1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน  กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัต ิ กำรก ำกับ  ติดตำม  ตรวจสอบ                    

และประเมินผล  เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มปีระสิทธิภำพ  โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
    1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
    1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่  เช่น  โรงเรียนที่ 

ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ  (ICU),  โรงเรียนประชำรัฐ  (ดีใกล้บำ้น),  โรงเรียนคุณธรรม,  โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

    1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำให้เข้มแข็ง 
    1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  

สถำนศกึษำและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
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2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
    2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน  (Area-base 

Management)  รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ  “CLUSTERs”  เป็นต้น 
    2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
    2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย  เช่น  เครือข่ำย

ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สหวทิยำเขต  กลุ่มโรงเรียน 
    2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    3.1 ส่งเสริม  สนับสนุนผูป้กครอง  ชุมชน  สังคมและสำธำรณชนให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สร้ำง 

ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  กำรก ำกับดูแล  ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

    3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม               
ในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสทิธิภำพ 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
มีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัด
กำรศึกษำ 
      - ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำม
บริบทของพื้นที ่
      - ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคลและ
บุคลำกรที่มผีลงำนเชิงประจักษ์ 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบรหิำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
- ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง 

     - ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมแีผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ 
     - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึ้นไป 
     - ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วน

ร่วมด้วยพลังประชำรัฐ  
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3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใน สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล 
ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
      - ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรประสำนข้อมูลกับสถำบัน หรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนนิงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1) โครงการจัดนิทรรศการ “หลักการทรงงานศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน” 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนกัเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 
 2. เพื่อให้ผู้บรหิาร ครู และนกัเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมคีวามต่อเนื่อง 
 3. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผลสร้างนวัตกรรม ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการด าเนนิงาน 
 ผู้บริหาร คร ูศกึษานิเทศก์  บคุลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน จ านวน 1,650 คน  
มีความรู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซบัคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  ภูมิใจในการท าความดี 
และร่วมกันสรา้งเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม  โดยผ่านกิจกรรมดงันี ้
 - ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมจริยคุณ
ส าหรับผู้บริหารและครูผู้รับผดิชอบ ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2561  ณ  โรงแรมไดอาน่า การเด้นรีสอร์ท  พทัยา จังหวัดชลบุรี 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูแกนน า  ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561   
ณ  โรงเรียนบ้านบึง “อุตสหกรรมนุเคราะห์” จังหวัด
ชลบุร ี
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายคุณธรรม ในวันที่ 
25 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมาบ
ตาพุดพันพิทยาคาร  จังหวัดระยอง 
 - พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรกุล  ในวันที่ 6 – 7 
กันยายน 2561  ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
จังหวัดล าปาง 
 - กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชนด้าน
คุณธรรมสูส่ังคม  ในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561  
ณ  โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดชลบุร ี
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการมีงานท า 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า และข้อมูล
สารสนเทศ ด้านอาชีพและแหล่งเรียนรู้ด้าน
สถานที่และบุคคล 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีงานท าตามรูปแบบการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะงาน ทักษะอาชีพ  

ผลการด าเนินงาน 
  ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงาน
ท า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชล
ราษฎรอ ารุง จังหวัดชลบุรี  เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าตามรูปแบบ
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะงาน ทักษะอาชีพ  

การด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3)  ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพฒันาห้องสมุดมีชีวิต  ส านักงานเขตพื้นที ่
     การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่านในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
ส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ.2557 – 2561 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 

2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้ใช้โปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ในการบริหารจัดการห้องสมุด 

3. เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
4. เพื่อติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนห้องสมุดมชีีวิตต้นแบบ 

ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ส าหรับบริหาร
จัดการห้องสมุด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน “สุขบท” การด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค ์ 22 



รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีด 
       ความสามารถในการแข่งขัน 
1) โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
วัตถุประสงค ์
        1. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ)  
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการอ่านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
 3 .เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
ในการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
ผลการด าเนนิงาน 
 โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน
เพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดท า
เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1- 6 และ ม.1-ม.3 ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 
และครั้งที่ 2 เดือนมกราคม พร้อมคู่มือประเมินผลทั้ง 2 ครั้ง ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ให้โรงเรียนจัดท า
เครื่องมือเองเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ)  ผลการ
ด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2) โครงการเตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาติขัน้พื้นฐาน ( Pre O-net) ปีการศึกษา 
2560 นักเรียนระดับชั้นมธัยมปีที่ 3 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 และชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
  2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินโครงการเตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET)  ปี
การศึกษา 2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โดยจัดท าข้อสอบ Pre O-NET  ให้โรงเรียนขนาด
เล็ก จ านวน 10 โรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 (โรงเรียนเกาะสีชัง) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และปรับปรุงมาตรฐานตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
 2.  พัฒนาโครงสร้างเวลาเรียนบูรณาการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 3.  โรงเรียนมกีารยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลักในแต่ละช่วงชั้น 
 4.  เพื่อส่งเสรมิให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 
           5. เพือ่ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทกัษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
ผลการด าเนนิงาน 
    ด าเนินโครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุ
เคราะห์” ผลการด าเนินงานครูได้น าแนวทาง “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ” วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้แนว GPAS 5 Steps 
และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม สู่ผลสัมฤทธิ์ O-NET และ PISA 
และยุทธศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างความเข้าใจการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาวันที่  29 สิงหาคม 2561  
ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุร ี ผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

4) โครงการคัดเลือกนกัเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดบัการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. นักเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีและระยอง ได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นตัวแทนจังหวัด

ชลบุรีและจังหวัดระยอง เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561  
 2. นักเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี และระยอง มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึน  

3. นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลพระราชทานเกิดขวัญและก าลังใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล 
 4. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
ผลการด าเนนิงาน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 18 ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ส่งผลให้นักเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี และระยอง  มี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น  ผลการคัดเลือกจ าแนกตามระดับ ประเภท และขนาดสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี ้

ประเภทนักเรียน  จ านวน 2 คน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเขา้รับการประเมิน 
ขนาดกลาง ไม่มีนักเรียนเขา้รับการประเมิน 
ขนาดใหญ ่ ไม่มีนักเรียนเขา้รับการประเมิน 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเขา้รับการประเมิน
ขนาดกลาง นายบุญยกร สะใบ  โรงเรียน        
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
ขนาดใหญ ่  นางสาวเจนิสษา แสงอรุณ              

โรงเรียนชลกันยานุกูล 
ประเภทสถานศึกษา  จ านวน 2 โรงเรียน 

      ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก     โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม อ าเภอ 
                 เขาชะเมา จังหวัดระยอง 
ขนาดกลาง    ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
ขนาดใหญ่     โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  
                 อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

5)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
วัตถุประสงค ์
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 
 2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 3. เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 จัดเวที
เพื่อน าเสนอผลการพัฒนางานวิชาการของทุกโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิชาการ ประกวด 
Best Practice และแข่งขัน OBEC AWORDS ของโรงเรียน  ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน ในรูปแบบนิทรรศการครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ มีประสบการณ์และสามารถน ารูปแบบเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพไปพัฒนาตนเอง และมีทักษะ
ในการน านวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรมทางวิชาการผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว
บรรลุตามวัตถุประสงค ์
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

6) ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์
ต่อยอดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตามแนวทางบันได 5 ขั้น “การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)”   
 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณลักษณะความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการส่งเสริมการด าเนินการในเรื่องการยกระดับคุณภาพ
ผลการสอบ O-Net ใน 5 สาระหลัก การเตรียมการจัดเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 3. เพื่อส่งเสริมการบริหารด้วยระบบคุณภาพโดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (Thailand Quality Award 
: TQA) ใช้กลไกเครือข่ายโรงเรียนช่วยโรงเรียน และพัฒนา Intensive School 63 โรงเรียน ที่ผ่านการ
ประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA ให้เป็นทีมพี่เลี้ยง 
(ทีมน า) 
ผลการด าเนินงาน 
     ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นใหม่ ปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ได้แก่   1)  แนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  2) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBECQA) 3) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ 
โรงแรมเมาน์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุร ีผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

7)  ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรบัการประเมิน PISA 2018  ระดับส านักงานเขต 
     พื้นที่การศึกษา 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการ
ประเมิน PISA 2018 
 2. เพือ่สนับสนุนให้มีการน ากระบวนการ
ฝึกท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์  และการฝึก
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2018 
 3 . เ พื่ อ เ ต รี ย ม นั ก เ รี ย น ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA ให้พร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2018 ในเดือนสิงหาคม 2561 
ผลการด าเนินงาน 
   ด าเนินการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้สามารถใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อการพัฒนานักเรียนให้เสร็จ
สิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้สื่อประกอบการประชุมที่เผยแพร่โดยศูนย์ PISA สพฐ 
ผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

27 



รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

8)  การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนให้ด าเนินการนิเทศภายใน เพือ่ขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาทีมงานนิเทศของโรงเรียนให้มีเทคนิคและรปูแบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง จังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนการนิเทศพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและก าหนดรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน พร้อมทั้งก าหนดหลักสูตร
การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผลการ
ด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

9)  ประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนโดยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองให้แก่บุคลากรของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนโดยส่งเสริม 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่
ครอบคลุม 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านภัยพิบัต ิ

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือสัปดาห์อาเซียน 
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาที่สอง  พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลย ี
  6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนของเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนทุกโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสู่ประชาคมอาเซียน  
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง เมื่อวันที่วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัด
ชลบุร ีจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน(ภาษาที่สอง)อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการน าเสนอการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองอย่างเป็นระบบโดยผล
การด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนนิการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมนิวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และสถานศึกษา 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
ในสถานศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี ้
 2.1 การปรับปรุงมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
สานงานการสอน ( ว20/2560) 
 2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) 
 2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน(ว 22/2560) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูใน
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินได ้
 4. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไดร้ับ
การปรับปรุงต าแหน่งให้มีวิทยาฐานะสูงขึ้น 
ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)   โดยการจัดประชุมในวันที่ 4 กันยายน 2561  ณ  
โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 50 ราย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ที่ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล) จ านวน 50 ราย ข้าราชการครู
ในสถานศึกษา จ านวน 50 ราย  และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 
30 ราย   ส่งผลให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ เข้าใจหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560  เข้าใจภารกิจและบทบาท การ
ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะอย่างถูกต้อง 
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2)  การตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมนิเพื่อ 
     เลื่อนวิทยฐานะเปน็ช านาญการพิเศษ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงต าแหน่งให้ม ี

วิทยฐานะสูงขึ้น 
ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินงานตรวจและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนให้มีวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน  2  ครัง้ 
 1. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มิถุนายน 2561   มีข้าราชการครูส่งผลงาน
เข้ารับการตรวจและประเมิน จ านวน 50 ราย ผลการประเมิน ผ่าน 9 ราย ปรับปรุง 19 ราย  ไม่ผ่าน 14 
ราย  และ อีก 8 ราย ด าเนินการตรวจในครั้งที่ 2 
 2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561  มีขา้ราชการครูส่งผลงานเข้า
รับการตรวจและประเมิน  จ านวน 38 ราย  ผลการประเมิน ผ่าน 1 ราย ปรับปรุง 13 ราย ไม่ผ่าน 12 ราย  
และรอด าเนินการในรอบต่อไป 12 ราย 

3) การพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะ
ความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย 
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานและกจิกรรมด้าน
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน
ภาษาไทย นักเรียน ที่ประสบผลส าเร็จ ประจ าปี 2561 

ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ 
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี เพื่อ
รณรงค์ให้โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทย
ของนักเรียนตามความสามารถและความสนใจ จัดส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์
ภาษาไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินเพ่ือด าเนินงานประกวดแข่งขันนักเรียนตามรายการและ ส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ         ปี 2561 
โดยผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาจิตและเสริมสร้างเจตคติที่ดีของบุคลากรทุกคนในการท างานร่วมกันและสามารถ 
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใหแ้ก่บุคลากรของหน่วยงานรัฐ 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แก่บุคลากร ดา้นการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 

4. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 มีความพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผลการด าเนนิงาน 
 1. ด าเนินกิจกรรมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โดย
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานทุกคน
พัฒนาถนนและบริเวณโดยรอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  
 3. กิจกรรมปลูกป่ารักษ์โลก(ปีที่ 2) โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน  
ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 จ านวน 300 ต้น 

 4. กิจกรรมพัฒนาจิต และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในวันส าคัญ  โดยบุคลากรร่วมกันท าบุญตัก
บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
พร้อมลงนามถวายพระพร  และประชุมข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง  ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  น าคณะบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 18  จ านวน 42 คน  เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  เพื่อสร้างจิตส านึกและ
แรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  ตลอดจนช่วยกันปกป้องดูแลรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน 
 6. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  โดยท าแผ่นป้ายสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด 250 X 120 
เซนติเมตร  และสื่อสติกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการส านักงานเขตสุจริตให้กับ
สาธารณชนรับทราบ 

 
5)  โครงการศกึษาดูงานศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาจังหวดัจันทบุรี  
     TEPE Online (ศูนย์ภาคตะวันออก) และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 ได้ทราบแนวทาง แนวคิดในกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE  Online ระดับภาคตะวันออก 

2. เพื่อศึกษาแนวทาง หลักการ กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยตนเอง 
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ITA ปีงบประมาณ 2560 
ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินงานน าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2560  ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับทราบกระบวนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง หรือโรงเรียน ซึ่งอาจน าผลงาน
นั้นมาน าเสนอเพ่ือขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ซึ่งในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
นโยบายในการคืนครูสู่ห้องเรียน  คืนเวลาปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่งานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teacher and Education personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online) และได้จัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ 

1. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

2. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 34 

3. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

4. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

5. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

6. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

7. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 17 

8. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชุมพร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

9. ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสตูล 
 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้จากแหล่ งเรียนรู้  ของศูนย์พัฒนา
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE online ระดับภาค ดังนี ้

1. ระบบ Digital Library ระบบดิจิตอลที่รวบรวม แหล่งความรู้ไว้มากมาย ทั้งเอกสาร สื่อ  
วีดีทัศน์  และงานวิจัย ส าหรับครแูละบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าใช้งาน และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

2. ระบบการถ่ายทอดความรู้ สาระน่ารู้ จากศูนย์กลางทั้ง 9 ศูนย์ ท าให้ครู และบุคลากรไม่ต้อง 
เดินทางไปเรียนรู้  แต่สามารถเรียนรู้ได้จริงผ่านระบบออนไลน์ตามวัน และเวลาที่ก าหนดไว้ 

3. คลินิกวิชาการส าหรับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอรับค าปรึกษา ด้านวิชาการตามวัน 
และเวลาที่ก าหนดไว้ 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับ 
การพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 

3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. เพื่อเสริมสร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย 
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพในยุค 

ไทยแลนด์ 4.0 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด ์4.0 ประจ าปี พ.ศ.2561   
จ านวน 2 รุ่น ดังน้ี 34 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

รุ่นที่ 1  ผู้เข้ารับการพัฒนาคือข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 
กันยายน 2560  และบุคลากรเจ้าหน้าที่ จ านวน 488 คน  เข้ารับการอบรมในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 
2561    ณ โรงแรมสดีารีสอร์ท  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

รุ่นที่ 2  ผู้เข้ารับการพัฒนาคือข้าราชการครูบรรจุใหม่(ครูผู้ช่วย)  ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 
2561  และบุคลากรเจ้าหน้าที่  จ านวน  315 คน  เข้ารับการอบรมในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561  ณ  
โรงแรมสีดารีสอร์ท  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสายงานอาชีพและสร้างเครือข่ายในการท างาน 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษา 

1) โครงการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค ์

1.เพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
      2. เพื่อสนับสนุนและสง่เสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุข 
นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
     3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แกส่ถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที ่
ผลการด าเนนิงาน 
  สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมส่ง
ใบสมัครเข้ารับการประเมินตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จ านวน 34 โรงเรียน และ
คณะกรรมการ    ได้ออกประเมินสภาพจริง
ตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2562 ผล
ปรากฏดังนี้  
 ระดับเพชร  ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร, โรงเรียนบ้านค่าย,โรงเรียน
ระยองวิทยาคมปากน้ า, โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม, โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา, โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรม
นุเคราะห์”, โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์), โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์,โรงเรียนคลองก่ิวยิ่งวิทยา,
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ,์ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม และโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา, ระดับดี
ได้แก่ โรงเรียนศรีราชา 
 ระดับทอง   ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา, โรงเรียนวังจันทร์วิทยา, โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง, โรงเรียนนิคมวิทยา, โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม, โรงเรียนห้วยยางศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร,ี โรงเรียนแสนสุข, โรงเรียนทุ่ง- 
ศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” และ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 

ระดับเงิน    ระดับดีเด่น ได้แก่  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา, โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม,  
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา, โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”, โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุร,ี โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร, โรงเรียนพานทอง, โรงเรียนอุทกวิทยาคม และโรงเรียน
เกาะสีชัง 
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กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

2) โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดา้นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา  
    (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศกึษาได้ถูกต้องตามแนวทางที่ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
         2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ครบทกุโรงเรียน 

3. เพื่อให้การจดัเก็บหลักฐานทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
18  เป็นปัจจุบัน 

4. เพื่อให้ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สามารถให้บริการข้อมูลทาง 
การศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบวุฒิ การรับรองวุฒิ  
ผลการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการจัดท า
จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาในสถานศึกษา  แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียนโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่  จ านวน  55  คน  ในวันที่  13  กันยายน  2561  ณ ห้องประชุม
ตั้งเทวาประสิทธิ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ท าให้สำมำรถจัดท ำหลักฐำน แบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ได้ถูกต้อง และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 สำมำรถ
ตรวจสอบวุฒิ รับรองวุฒิ และให้บริกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 
4)  ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้         
ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัต ิ
 2. เพื่อให้ครูสามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง            
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเข้าใจแนวคิดและเห็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561       
ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติอย่างชัดเจนครูสามารถใช้เป็นแนว
ทางการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าใจแนวคิดและเห็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามบริบทของ
โรงเรียนโดยผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

5)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงิานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้กิจกรรม “การดูแล   
    ด้านจิตสังคม   การป้องกันการรังแกกัน และการแกไ้ขปัญหาเด็กออกกลางคันในสถานศึกษา”  
    ประจ าปี 2561   
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
 2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรแบบองค์
รวมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วม
ประสานเป็นเครือข่ายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้จัดพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้กิจกรรม “การดูแลด้านจิตสังคม การป้องกันการรังแกกัน และการแก้ไขปัญหา
เด็กออกกลางคันในสถานศึกษา” ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ สายธารรีสอร์ท  
อ าเภอศรีราชา    จังหวัดชลบุรี ครูผู้รับผิดชอบที่เข้ารับการอบรม จ านวน 80 คน มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนโยบายการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สาเหตุและปัญหาของการรังแกกันใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งมีความรู้ในการน ากิจกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการรังแกกันใน
สถานศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและแนวทางการดูแลจิตสังคมในสถานศึกษา ตลอดจนแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน และร่วมประสานเป็นเครือข่ายการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตามมาตรฐานที่ก าหนด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ผลปรากฏดังนี้  38 



รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

1) สถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ ่
     ระดับเหรียญทอง ชนะเลศิ ได้แก่  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
     ระดับเหรียญเงิน  ได้แก่  1.  โรงเรียนชลกันยานุกูล 
              2.  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”์ 
     ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 
     ระดับเหรียญทอง ชนะเลศิ ได้แก่  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 
      ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก   
      ระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 
      ระดับเหรยีญเงิน  ได้แก่  1. โรงเรียนผินแจม่วิชาสอน 
                                                             2. โรงเรียนห้วยยางศึกษา 

2)  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
    ระดับเหรียญทอง ชนะเลศิ ได้แก่  นางสาวภัทรภร  พิศิลป์ ครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1)  โครงการอบรมนักเรียนแกนน า “ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวติเด็กไทย : ปญัหาหยุดยั้งด้วยพลังเดก็และ
เยาวชน” 
วัตถุประสงค ์
           เพื่อพัฒนำนักเรียนแกนน ำให้มีทกัษะชีวิต ทักษะในกำรจัดกำรปัญหำ และเตรียมพร้อมส ำหรับ 
กำรเผชิญกับสิง่ต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได ้
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการจัดอบรมให้กับนักเรียนแกนน า
จากโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 แห่ง ๆ ละ 10 คน 
และครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 10 คน ระหว่างวันที่ 1 - 
2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ่างศิลา
พิทยาคม ได้แก่ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”, โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี, โรงเรียน
หนองใหญ่ศิ ริ วรวาทวิทยา,  โรงเรียนพานทอง
สภาชนูปถัมภ์, โรงเรียนสิงห์สมุทร, โรงเรียนผินแจ่ม
วิชาสอน, โรงเรียนวัดป่าประดู่ ,  โรงเรียนระยอง
วิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา และ โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม ซึ่งสรุปผลจากแบบ
ประเมินโครงการฯ นักเรียนแกนน าที่ผ่านการอบรมมีองค์ความรู้ด้านทักษะชีวิต ทักษะในการจัดการปัญหา 
และมีความเชื่อมั่นในการขยายเครือข่ายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

2)  โครงการ “งานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.18 ครั้งที่ 3 และฝึกทักษะลูกเสือแกนน า 
     ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2561”  
วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้ลูกเสือ/เนตรนารีที่เข้าร่วมงานชุมนุมได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ ประสบการณ์ และมีความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

2. เพื่อให้ลูกเสอื/เนตรนารีที่เข้า
ร่วมงานชุมนุมมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญา   เกิดสภาวะผู้น า 
และพร้อมเป็นแนวร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

3. เพื่อให้ลูกเสือ/เนตรนารีที่เข้า
ร่วมงานชุมนุมได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด ตลอดจนสามารถขยายเครือข่าย
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการจัดอบรมให้กับลูกเสือ/เนตรนารีจากโรงเรียนในสังกัด จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน 
และผู้บังคับบัญชา จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกอบรม
สัมมนาและค่ายลูกเสือบ้านบึง  อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ผ่านการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ และรับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ตนเองประสบหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  ท าให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา ตลอดจนมีการพัฒนาที่ดีทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
ภาวะผู้น า ตระหนักถึงภาระหน้าที่การเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ชุมชน ของตนเอง 
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3)  โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 “วา่ยน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)  
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อสอนและฝึกหัดให้นักเรียนสามารถว่ายน้ าเป็น และเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ า 
 2.  เพื่อสอนและฝึกหัดให้เดก็นักเรียนรู้จักและสามารถชว่ยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้อง    
ตามวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล 
ผลการด าเนินงาน 
      สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” ประจ าปี 2561 
จ านวน 11 แห่ง ได้แก ่โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา, โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา,โรงเรียนพานทอง, 
โรงเรียนศรีราชา,โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ ระยอง, 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า, โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร, โรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”, โรงเรียน
ช านาญสามัคควีิทยา, โรงเรียนห้วยยางศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม “วา่ยน้ าเพื่อชีวิต” ตามหลักสูตร 15 
ชั่วโมง ให้กับนักเรียนที่ว่ายน้ าไม่เป็นและสมัครใจเขา้ร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
2561 สรุปผลการประเมนิโครงการคือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะสามารถว่ายน้ าเป็นเมื่อจบ
กิจกรรม และมีความรู้ ทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ า 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                       ในการจัดการศึกษา 

1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค ์
      1.  เพื่อประสานการจัดกิจกรรมสร้างสรรคใ์ห้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ 
กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดง และสิ่งประดิษฐ ์
 2.  เพื่อเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการด าเนนิงาน 
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ประสานงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 ณ 
จังหวัดนครนายก เพื่ออ านวยความสะดวก/แก้ปัญหา
ให้กับนักเรียนตัวแทน สพม.18 ที่เข้าแข่งขัน ท าให้
บุคลากรทางการศึกษา เกิดความรู้และประสบการณ์
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ผลที่ได้รับนอกจากนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถที่
เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดง สิ่งประดิษฐ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
ระดับ  ภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 44 แห่ง รางวัลรวมอยู่ในอันดับที่ 1 - 10 ระดับภูมิภาค 
จ านวน 36 แห่ง และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ จ านวน 19 แห่ง  
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2) โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 18 (กตปน.)  

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 2. เพื่อรับทราบผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
 3. เพื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด 
ผลการด าเนนิงาน 
 ด าเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (กตปน.) โดยออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา และประธานสหวิทยาเขต ผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ปี
การศึกษา 2560ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  ทั้ง 5 คณะ  
พบว่า  โรงเรียนจ านวน 50 โรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขตมีผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้านวิชาการ  
ด้านการบริหารทั่วไป  ด้านงบประมาณ  และด้านบริหารบุคคล  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 
ทุกโรงเรียน  การด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค ์
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3) โครงการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์จัดท าแผนการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 2. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ด าเนินการนิเทศตาม
แผนปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อให้โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนนิงาน 
  ด าเนินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มีการประชุม 
เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กับคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา   จัดท าแผนการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ ร่วมกับ
คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและมีการประชุมสรุปผลการนิเทศร่วมกันเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียน   การด าเนินงาน
โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค ์
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติโดย 
น ำแผนปฏิบัติกำรมำเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย   
กลยุทธิ์ จุดเนน้ และมีกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  โดยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
จำกทุกภำคส่วน  มีกำรกระจำยอ ำนำจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  ซึ่งในปีงบประมำณ 2561 สรุปได้
ดังนี้ 
1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O – net)  กลุ่มสำระหลัก ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และสังคมศึกษำ เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 กับปี
กำรศึกษำ 2560 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6  มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ดังนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – net)  ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6  

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2559 2560 - ลดลง 

ภำษำไทย 51.88 45.29 -6.59 
ภำษำอังกฤษ 31.11 32.73 +1.62 
คณิตศำสตร ์ 38.76 35.55 -3.21 
วิทยำศำสตร ์ 40.27 38.13 -2.14 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุม่สาระ 40.51 37.93 -2.58 

 จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นวำ่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ในปีกำรศึกษำ 2560 มีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2559   ในภำพรวม 4 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก  ลดลง ร้อยละ 2.58  
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ตารางที่ 2  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2559 2560 - ลดลง 

ภำษำไทย 50.27 52.11 +1.84 
ภำษำอังกฤษ 35.21 32.95 -2.26 
คณิตศำสตร ์ 33.80 30.38 -3.50 
วิทยำศำสตร ์ 37.44 34.37 -3.07 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุม่สาระ 39.18 37.45 -1.73 

 จำกตำรำงที่ 2  แสดงให้เห็นว่ำ ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ในปีกำรศึกษำ 2559  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560  ในภำพรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
ลดลง ร้อยละ 1.73  มีเพียงกลุ่มสำระภำษำไทย ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.84 

ตารางที่ 3 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2559 2560 - ลดลง 

ภำษำไทย 56.85 52.96 -3.89 
สังคมศึกษำ 37.63 36.23 -1.40 
ภำษำอังกฤษ 30.18 31.34 +1.16 
คณิตศำสตร ์ 28.02 28.37 +0.35 
วิทยำศำสตร ์ 33.50 31.89 -1.61 
ค่าเฉลี่ย 5 กลุม่สาระ 37.24 36.16 -1.08 

 จำกตำรำงที่ 3  แสดงให้เห็นว่ำ ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ในปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 ในภำพรวม 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
ลดลง ร้อยละ 1.08  แต่มีกลุม่สำระภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ยสูงขึ้น 1.16  และกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ เพิ่มขึ้น 
0.35 
 1.2 พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 ด ำเนินกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครู
และนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถน ำไปก ำหนดกิจกรรมในกำรเรียนรูใ้ห้กับนักเรียนและส่งเสริมนักเรียน
ที่มีคุณธรรมไดร้ับโอกำสในกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น  เช่น  โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม   โครงกำรโรงเรียน
สุจริต  โครงกำรส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและบ ำเพญ็ประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 
โครงกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตำมรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย  โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ กจิกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเป็นคนดีมีคุณธรรม และมี
พฤติกรรมที่เปน็แบบอย่ำง มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ มีทักษะกำรด ำเนินชีวิต  สำมำรถปฏิบัติตนบน
พื้นฐำนวัฒนธรรมอันดีงำมของสังคม  และด ำรงตนในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
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2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  ส่งเสรมิ สนับสนุนใหป้ระชำกรในวัยเรียนได้เข้ำ
รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง  โดยด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรที่เกี่ยวกับรับนักเรียน  กำรดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับกำรศึกษำจนจบในระยะเวลำตำมหลักสูตร ส่งผลให้ในปีกำรศกึษำ 
2560 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนมีค่ำเท่ำกับ 0   

ตารางที่ 4  แสดงร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศกึษำ 2559 – 2560  

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ประถมศึกษำปีที่ 1 0 0 
ประถมศึกษำปีที ่2 0 0 
ประถมศึกษำปีที่ 3 0 0 
ประถมศึกษำปีที่ 4 0 0 
ประถมศึกษำปีที่ 5 0 0 
ประถมศึกษำปีที่ 6 0 0 

รวมประถมศกึษา 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 12 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 6 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 2 0 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 20 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 5 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 13 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 8 0 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 0 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 0 0 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 0 0 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 3 0 0 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 0 0 

รวมทั้งสิ้น 46 0 
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 3. ด้านการบริหารจัดการ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดย
มีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งผลกำรติดตำมและประเมนิกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ดังนี้ 

3.1  ผลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศกึษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
ตัวชี้วัดยุทธศำสตรข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ค่ำคะแนนเฉลีย่รวม  2.81  ระดับคุณภำพที่  ดีมำก
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3.2  ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity  and Transparency Assessment Online : ITA online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  อันดับที่ 126  ได้  83.63  คะแนน 
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3.3 ผลกำรประเมนิส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 18  มีผลดังนี ้

   องค์ประกอบที่ 1     ผลกำรประเมนิ  ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
องค์ประกอบที่ 2  ผลกำรประเมนิ สูงกว่ำเป้ำหมำย 
องค์ประกอบที่ 4  ผลกำรประเมนิ สูงกว่ำเป้ำหมำย 
ภำพรวมเฉลี่ย  ผลกำรประเมนิ   อยูใ่นระดับต้องปรับปรุง  

    3.4 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
 รำงวัลต้นแบบระดับทองปีที่ 2    ได้แก่   โรงเรียนศรีรำชำ 
 รำงวัลต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ได้แก ่ โรงเรียนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ)์ 
 รำงวัลต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ได้แก ่ โรงเรียนเกำะจันทร์พิทยำคำร 
 เยำวชนต้นแบบแก่งและดี  TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8  ประจ ำปี 2561  ระดับประเทศ  
ล ำดับที่ 5 ไดแ้ก่นำงสำวพิชญำภำ  สุขโสมนสั  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร 
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3.5 รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประจ าปี 2561 
 ระดับทอง 
ประเภทหน่วยงำน  ได้แก่  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
ประเภทผู้บริหำรหน่วยงำน ได้แก่ นำยสมศักดิ์  ทองเนียม  ผอ. สพม.18 
     นำงสมพร  ฤทธำภรณ์ รอง ผอ.สพม.18 
ประเภทเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ นำงสุนีย์   แกว้อุไร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเภทสถำนศึกษำ  ได้แก ่
โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร 
โรงเรียนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ)์ 
โรงเรียนศรีรำชำ  
โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยำคม 
โรงเรียนบ้ำนค่ำย 
โรงเรียนระยองวิทยำคมปำกน้ ำ 
โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห”์ 
โรงเรียนพำนทองสภำชนูปถัมภ์ 
โรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ 
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ 
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยำ 
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ 

ระดับเงิน  
ประเภทสถำนศึกษำ 
ได้แก ่ โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร ์ระยอง 
โรงเรียนนิคมวิทยำ 
โรงเรียนห้วยยำงศึกษำ 
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุร ี
โรงเรียนแสนสุข 
โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ “กรงุไทยอนุเครำะห์” 
โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม 
โรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม 
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3.6 รางวัลระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน  ประจ าปกีารศึกษา 2561  
  ประเภทโล่รำงวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนมัธยมขนำดเล็ก  ได้แก่ โรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ            
และเหรียญทอง  ได้แก่โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ 
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ภาพกิจกรรม 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3 

2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
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3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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กิจกรรมต่าง ๆ  
1) ประเพณี สงกรานต ์
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2) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
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3)  กิจกรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างเจตนคติที่ดี 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1. นายสมศักดิ ์ ทองเนียม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
2. นางสมพร   ฤทธาภรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
3. นางมะลิวัลย์    เจริญสว่าง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางสมพร  ฤทธาภรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
2. นายบรรเจิด สายกระซิบ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
3. นางธนนันท์ คณะรมย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. นางสาวอารี กังสานุกูล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นางสุนีย์ แก้วอุไร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
6. นางรุจน ี สีหบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางจารุรัตน์ เพชรก าเนิด ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
8. นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
9. นางสาวมนทิรา วุฒิสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

คณะท างาน 
1. นางสาวภาริณี   วัฒนะภาราดา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางพรเพ็ญ   สันติกันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวมนทิรา  วุฒิสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวรติกร   ศิริมานะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาวรชวรรณ  มงคลสวัสด์ิ พนักงานราชการ 
6. นายภิญโญ เพิ่มพูน  ครูอัตราจ้าง 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุกท่าน 
2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ทุกท่าน 

ออกแบบปก/จัดท ารูปเล่ม 
1. นางสาวมนทิรา    วุฒสิาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวรชวรรณ  มงคลสวัสด์ิ พนักงานราชการ 
3. นายภิญโญ       เพิ่มพูน ครูอัตราจ้าง 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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