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การศึกษา(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมา 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ ตาม
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
ทีห่ลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
ข้อ 7 ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงานการควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ มิใช่

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้น

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การ

ออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพ่ือดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ และการดำเนินคดี

ของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
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(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

(ง) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร

นารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
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(ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

(6)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

                  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ

งานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ ได้รับ

มอบหมาย 

(7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

(8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝีกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 



  5 
 

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย 
     และงานคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่  

ได้รับมอบหมาย 
  การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การรายงานผลการดำเนินงานเป็น
กระบวนการที่สะท้อนถึงความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของรายงาน 
  1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
  2. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
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ขอบเขตของรายงาน 
  การรายงานผลการดำเนินงาน เป็นการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อให้ทราบผลการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษา และรายงานผลต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีองค์ประกอบของผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   
วิธีดำเนินการ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  และผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  2. กำหนดขอบเขตในการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารรายงานผล
การดำเนินงาน ผลการประเมิน ผลการวิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ข้อมูลด้านงบประมาณ ข้อมูลด้านบุคลากร  และข้อมูลด้านผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
  5. สรุป เขียนรายงานเผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนา  

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ใน 

การพัฒนา กำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในปีถัดไป 
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  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

 
ส่วนที่ 2 

บริบทสนับสนุน 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีข้อมูลและปัจจัย เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา  และภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  ดังนี้ 

1. ที่ตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
2. โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
3. ข้อมูลพ้ืนฐาน 

3.1 ข้อมูลบุคลากรทางการศกึษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18  

3.2 จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18  

3.3 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
3.4 อัตราการเรียนจบและศึกษาต่อ  
3.5 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562   
3.6 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

 
➢1. ท่ีตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี 25/22 ม.5 ตำบลอ่างศิลา  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000  โทรศัพท์ 038-397501-5  เว็บไซด์ www.spm18.go.th  เขตพ้ืนที่
บริการ 2 จังหวัดคือจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง   
 

 

http://www.spm18.go.th/
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➢2. โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการ 
สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18  

(ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา) 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มอำนวยการ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
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ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

                                                    นายสุรชาติ  มานิตย์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
 
 
 

 
            นางสมพร  ฤทธาภรณ์                                           นางมลิวัลย์    เจริญสวา่ง 
รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 18                    รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18     

 
 
 
 
 
 

นางธนนันท์  คณะรมย์          นายบรรเจิด  สายกระซิบ           น.ส.อารี  กังสานุกูล                   นางสุนีย์  แก้วอุไร    
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 

       นางรุจนี  สีหบุตร                           นางจารุรัตน์   เพชรกำเนิด                  น.ส.ภารณิี  วัฒนะภาราดา 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์   ผู้อำนวยการกลุม่นโยบายและแผน 

 

                         
 
     
 
 
 

     นางโสภา  สร้อยสน             นายมร  สุดแสวง                         นายสมภพ  มหาคีตะ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ                  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ                  กลุ่มกฎหมายและคดี 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

  ➢ 3.ข้อมูลพื้นฐาน 
 
3.1 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

ผู้อำนวยการ     จำนวน      1     คน  
รองผู้อำนวยการ     จำนวน      2     คน 
กลุ่มอำนวยการ     จำนวน      5     คน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    จำนวน     7     คน 
กลุ่มนโยบายและแผน    จำนวน      5    คน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวน      6   คน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา จำนวน      9   คน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จำนวน      5  คน 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   จำนวน      1    คน 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน      1 คน 
กลุ่มกฎหมายและคดี    จำนวน      1  คน 
หน่วยตรวจสอบภายใน    จำนวน      2     คน 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน     21 คน 

     รวมทั้งหมด  จำนวน     66  คน 
 
 
3.2 จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท”  - 1,638 1,133 - 2,771 
2 ชลราษฎรอำรุง - 1,512 1,978 - 3,490 
3 ชลกันยานุกูล - 2,102 2,067 - 4,169 
4 แสนสุข - 587 254 - 841 
5 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) - 1,501 616 - 2,117 
6 อ่างศิลาพิทยาคม - 759 272 - 1,031 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ - 233 67 - 300 
8 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” - 1,758 1,435 - 3,193 
9 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” - 387 150 - 537 
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี - 288 140 - 714 
11 คลองก่ิวยิ่งวิทยา - 388 153 - 541 
12 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา - 330 222 - 552 
13 พานทองสภาชนูปถัมภ์ - 1,084 286 - 1,370 
14 พานทอง - 1,090 418 - 1,508 
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  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

15 พนัสพิทยาคาร - 1,531 1,454 - 2,985 
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม - 386 158 - 544 
17 อุทกวิทยาคม - 74 14 - 88 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา - 554 452 90 1,096 
19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา - 354 319 - 673 
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร - 243 135 - 378 
21 บางละมุง - 1,034 1,143 - 2,177 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร - 1,343 1,449 - 2,792 
23 ผินแจ่มวิชาสอน - 314 95 - 409 
24 ศรีราชา - 1,679 1,313 - 2,992 

25 
ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทย
อนุเคราะห์” 

- 1,044 443 - 1,487 

26 บึงศรีราชาพิทยาคม - 663 262 - 925 
27 สุรศักดิ์วิทยาคม - 898 282 - 1,180 
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี - 1,574 1,111 - 2,685 
29 เกาะสีชัง 266 121 30 - 417 
30 สัตหีบวิทยาคม - 974 593 - 1,567 
31 สิงห์สมุทร - 1,630 1,953 - 3,583 
 รวมจังหวัดชลบุรี 266 28,714 20,835 90 49,905 

       
       

ที ่ โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

32 วัดป่าประดู่ - 1,730 877 - 2,607 
33 ระยองวิทยาคม - 1,642 1,894 - 3,536 
34 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา - 1,491 732 - 2,223 
35 เพรกัษมาตาวิทยา - 454 256 - 710 
36 มาบตาพุดพันพิทยาคาร - 1,797 867 - 2,664 
37 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม - 248 114 - 362 
38 ระยองวิทยาคม ปากน้ำ - 611 361 - 972 
39 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ระยอง 
- 650 330 - 980 

40 บ้านค่าย - 1,328 656 - 1,984 
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ที ่ โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

41 ปลวกแดงพิทยาคม - 1,148 592 - 1,740 
42 นิคมวิทยา - 1,079 572 - 1,651 
43 แกลง “วิทยาสถาวร” - 1,489 1,140 - 2,629 
44 วังจันทร์วิทยา - 1,022 611 - 1,633 
45 เขาชะเมาวิทยา - 178 145 - 323 
46 ชำนาญสามัคคีวิทยา - 991 618 - 1,609 
47 ชำฆ้อพิทยาคม - 145 91 - 236 
48 สุนทรภู่พิทยา - 435 250 - 685 
49 ห้วยยางศึกษา - 241 126 - 367 
50 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย - 600 342 - 942 
 รวมจังหวัดระยอง - 17,279 10,574 - 27,853 
 รวมทั้งหมด 266 45,993 31,409 90 77,758 

 
3.3 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการ    จำนวน        50  คน 
รองผู้อำนวยการ    จำนวน        49  คน 
ข้าราชการครู    จำนวน     3,586  คน 
บุคลากรทางการศึกษา   จำนวน          1  คน 
พนักงานราชการ    จำนวน      128  คน 
ลูกจ้างประจำ    จำนวน        71   คน 
ลูกจ้างชั่วตราว    จำนวน      567  คน 

   รวมทั้งหมด   จำนวน    4,722  คน 
 
3.4 จำนวนนักเรียนทีจ่บการศึกษาปีการศึกษา 2561  
 

นักเรียนจบการศึกษา 
นักเรียน

สิ้นปี
การศึกษา 

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

ประถมศึกษาปีที่ 6 42 41 1 0 42 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13,420 13,418 2 0 13,420 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9,513 9,513 0 0 9,513 100 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 19 19 0 0 19 100 

รวม 22,994 22,991 3 0 22,994 100 
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       3.5  จำนวนนักเรียนพิการเรยีนร่วม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
 

จังหวัด 
ระดับ 
ชั้น 

ประเภท 

รว
มท

ั้งส
ิ้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 1 0 3 0 0 1 0 0 5 
ม.ต้น 1 1 21 10 149 0 5 1 2 0 190 
ม.ปลาย 8 0 7 9 25 0 2 0 0 0 51 
ปวช. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
รวม 9 1 30 20 177 0 7 2 2 0 248 

ระยอง 

ประถม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม.ต้น 0 0 2 5 51 0 2 3 1 0 64 
ม.ปลาย 0 1 0 3 5 0 0 1 0 0 10 
ปวช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 0 1 2 8 56 0 2 4 1 0 74 

รวม 
สพม.18 

ประถม 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 5 
ม.ต้น 1 1 23 15 200 0 7 4 3 0 254 
ม.ปลาย 8 1 7 12 30 0 2 1 0 0 61 
ปวช. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
รวม 9 2 32 28 233 0 9 6 3 0 322 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

3.6   ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2561 
              3.6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
        -  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2560 2561 - ลดลง 

ภาษาไทย 49.27 45.30 -3.97 
ภาษาอังกฤษ 43.72 31.60 -12.12 
คณิตศาสตร์ 31.89 24.62 -7.27 
วิทยาศาสตร์ 36.93 30.64 -6.29 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 40.45 33.04 -7.41 

 
      -  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
         กับระดับประเทศปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ  

สพม.18 
+ สูงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ภาษาไทย 46.58 49.27 2.69 55.90 45.30 -10.60 
ภาษาอังกฤษ 36.34 43.72 7.38 39.24 31.60 -7.64 
คณิตศาสตร์ 37.12 31.89 -5.23 37.50 24.62 -12.88 
วทิยาศาสตร์ 39.12 36.93 -2.19 39.93 30.64 -9.29 
ค่าเฉลี่ย 39.79 40.45 +0.66 43.14 33.04 -10.10 
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                   3.6.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
            -  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สงูขึน้ 
2560 2561 - ลดลง 

ภาษาไทย 52.11 59.08 +6.97 
ภาษาอังกฤษ 32.95 31.84 -1.11 
คณิตศาสตร์ 30.38 33.77 +3.39 
วิทยาศาสตร์ 34.37 38.60 +4.23 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 37.45 40.82 +3.37 

  
 -  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กับ 

         ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ  

สพม.18 
+ สูงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ภาษาไทย 48.29 52.11 +3.82 54.42 59.08 +4.66 
ภาษาอังกฤษ 30.45 32.95 +2.50 29.45 31.84 +2.39 
คณิตศาสตร์ 26.30 30.38 +4.08 30.04 33.77 +3.73 
วิทยาศาสตร์ 32.28 34.37 +2.09 36.10 38.60 +2.50 
ค่าเฉลี่ย 34.33 37.45 +3.12 37.50 40.82 +3.32 
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    3.6.3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
        - เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2560 2561 - ลดลง 

ภาษาไทย 52.96 51.32 -1.64 
สังคมศึกษา 36.23 36.72 +0.49 
ภาษาอังกฤษ 31.34 34.99 +3.65 
คณิตศาสตร์ 28.37 36.06 +7.69 
วิทยาศาสตร์ 31.89 32.86 +0.97 
ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 36.16 38.39 +2.23 

 - เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
       กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
สพม.18 

+ สูงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ภาษาไทย 49.25 52.96 +3.71 47.31 51.32 +4.01 
สังคมศึกษา 34.70 36.23 +1.53 35.16 36.72 +1.56 
ภาษาอังกฤษ 28.31 31.34 +3.03 31.41 34.99 +3.58 
คณิตศาสตร์ 24.53 28.37 +3.84 30.72 36.06 +5.34 
วิทยาศาสตร์ 29.37 31.89 +2.52 30.51 32.86 +2.35 
ค่าเฉลี่ย 33.23 36.16 -2.93 35.02 38.39 +3.37 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผลการดำเนินงานและกระบวนการ
ขับเคลื่อนภารกิจ  ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

➢ 1. ผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงานจำแนกแป็นรายกลยุทธ์และรายโครงการดังนี้ 
 

1) การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
⬧ โครงการประชุมปฏิบัติการย่อโลกการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างม่ันคงปลอดภัยทาง 
    ไซเบอร์ (Cyber Security)  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีการบริหารจัดการศึกษา เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิจัยและพัฒนามาขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  จึงดำเนินการประชุมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  จำนวน 100 คน 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และเทคนิควิธีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนทางเทคนิค ในการกำกับ ควบคุม และดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนได้ 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีรูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย
และเครือข่ายแกนนำครูผู้ดูแลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
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⬧ โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เขตพัฒนา 
    พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
  จากการที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายพัฒนาประเทศ
ไทยด้วยการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเพ่ือการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor :  EEC)  ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   จังหวัดชลบุรี   และจังหวัดระยอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ซึ่งมีเขต
พ้ืนที่บริการตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่
ประชากรวัยเรียนอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจำเป็น  จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) รุ่นที่ 2  
ให้กับหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หัวหน้างานพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC), หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี,  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนในสังกัด  และศึกษานิเทศก์  
จำนวนรวม 105 คน  
  ผลการดำเนินงาน 
  1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และนำสู่การปฏิบัติได ้
  2. ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ 
จัดการศึกษาของสถานศกึษาในสังกัด 
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2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
⬧ โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จัดทำโครงการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง  ยกระดับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนและคู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562   
เพ่ือดำเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัด 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีแผนและคู่มือการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
  2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา 
  3. โรงเรียนสามารถนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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⬧ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นการจัดการศึกษา  และเอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,  หัวหน้างานวัดและประเมินผล,  หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา,  หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  และคณะศึกษานิเทศก์ 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
(Career Education)  
  2. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  3. สถานศึกษามีแนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน เห็นผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเรียนการสอน 

⬧ โครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศที่
เป็นระบบ  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ  เพ่ือให้ครูได้รับความรู้  มี
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงการเรียนการ
สอนส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขั้น   โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบ
การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในจากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งและ
ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. ผู้เข้ารับการประชุม
สามารถดำเนินการขับเคลื่อน การนิเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มี
เครือข่ายการนิเทศภายในที่เป็นระบบ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
สูงขึ้น 
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3) พัฒนาผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
⬧ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  พัฒนา ส่งเสริมทักษะสมรรถนะ
ความสามารถของผู้สอนและผู้เรียนภาษาไทย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ตลอดจนเผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
ด้านภาษาไทยโดยดำเนินกจิกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ 
  ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนมีสมถรรถนะ
ด้านภาษาไทยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
                     2. ครูผู้สอนได้เผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยตลอดจน
ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรตเินื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
 
 
⬧  โครงการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
     เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษา จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างขวัญกำลังใจ 
ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้มีศักยภาพทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพตาม
สมรรถทางด้านวิชาชีพครู  และสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา   โดยการตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการตรวจและประเมินผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 176  ราย   
  2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงตำแหน่งให้มี
วิทยาฐานะสูงขึ้น  จำนวน 33 ราย 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีเจตคติที่ดี มีขวัญและกำลังใจ  
เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  รักสามัคคีใน
หน่วยงาน   
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⬧ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 18 
  ส ำนั ก ง าน เข ต พ้ื น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  นำ
น โยบ ายสำนั ก งาน คณ ะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องเร่งรัดพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาให้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 
และขับ เคลื่ อนแผน พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา พ.ศ.
2 5 6 2  ให้ เกิ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  แ ล ะ
สอดคล้องกับการจำแนกทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  จำนวน 25 คน 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมงานสูงขึ้น 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ 
สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทาง 
การศึกษา 
⬧ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติอย่างย่ังยืน ประจำปี 2562 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม   พัฒนา  
ให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาพ  และป้องกันปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคทำให้นักเรียนไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล    จึงดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างองค์
ความรู้  และนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีนนให้แก่ครูผู้รับผิดชอบในทุกมิติอย่างรอบ
ด้าน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 90 คน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมประกวดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในระดับสถานศึกษา 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. ครูผู้เข้ารับการอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
  2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง   ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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     5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

⬧  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร   
    รวมถึงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ แม่น้ำน่าน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้   สร้างเจคติที่ดี  จิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วมและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   จึงจัดโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และการจัดการศึกษาในพ้ืนที่สูงและถ่ินทุรกันดาร  การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ แม่น้ำน่าน 
ให้กับบุคลากรในสำนักงาน จำนวน  40 คน   
  ผลการดำเนินงาน 
  1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแนวคิดและพฤติกรรมที่สอดคล้อง  มีความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ มีความ
รักความสามัคคีระหว่างกัน  และเกิดความภาคภูมิในองค์กร  

   

⬧ โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการจัดการองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ของบุคลากรในการบริหารด้วยใจอย่างมีความสุข 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ส่งเสริม  พัฒนาบุคลากรโดยนำหลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
มาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นระบบการส่งเสริมให้คนดี คนเก่ง ได้มีโอกาสปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ  จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะ
ของการเป็นผู้นำ  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ด้วยคนสำราญ งานสำเร็จ มุ่งสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ   
  ผลการดำเนินงาน 
  1. บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีประสิทธิภาพ
การทำงานสูงขึ้น 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   มีผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อยู่ในระดับสูงขั้น 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

⬧ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ และมีศักยภาพในด้าน
กิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์ โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
  ผลการดำเนินงาน 
  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกฝนประสบการณ์ทักษะในการดำรงชีวิตจากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก  ระหว่างวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2562  ณ  จังหวัดนครปฐม  ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) เหรียญทองชนะเลิศ  จำนวน  31 เหรียญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⬧ โครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลัน่กรองการจัดตั้งงบประมาณ  และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือกำหนดแนวทาง เกณฑ์ 
และกรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามความจำเป็น 
และขาดแคลน 
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  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และสถานศึกษาในสังกัดจัดต้ัง
งบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
และบันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ ผ่านเว็บ
ไซด์ http://budget63.jobobec.in.th   ตาม
กำหนดเวลา 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  และ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินการบริหาร
จัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้ตามบริบทและ
ความจำเป็นเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

⬧ โครงการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จัดทำเครือ่งมือในการนำนโยบาย  สู่การ
ปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือกำหนดทางเลือกและแนวปฏิบัติใน
การดำเนนิงาน  รวมทั้งวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สถานศึกษาในสังกัดรับทราบกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีสื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัด
การศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
⬧ โครงการรายงานผลการดำเนินนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ดำเนินการขับเคลื่อนการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและประชาชน  จึงจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีสรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

⬧ โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาตามกฏ ก.ค.ศ. พ.ศ.2561 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2561  เรื่องการเลื่อนขึน้เงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จึงจัดประชุมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา, 
ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 ราย 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ดำเนินหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารตามที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  การดำเนินงานประเมินผล 
การปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม  
โปร่งใส่และตรวจสอบได้ 

⬧ โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา “การวิจัยสถานศึกษา” ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   มัธยมศึกษาเขต 18 สู่การวิจัยท่ียั่งยืน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะ  และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันมีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
จึงขับเคลื่อนให้สถานศึกษาได้นำหลักการวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในสถานศึกษา โดยจัดการ
อบรมเรื่องการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
  ผลการดำเนินงาน 
  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยในสถานศึกษา  และนำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาการบริการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีเครือข่ายครูนักวิจัยของสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

➢ 2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  อยู่ในระดับมาตรฐาน
ชั้นสูง   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 อยู่ในอนัดับที่ 11    องค์ประกอบที่ 1  Function base        3.66667 
       ประเมินผู้บริหาร       4.58824 
       ค่าเฉลี่ย        4.45000 
       ร้อยละ                  89.00 
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➢3.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ 
        การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ผลการติดตามตัวชี้วัดและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   คะแนนเฉลี่ยโดยรวม  3.60   
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        ระดับคะแนน    ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง            5      ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน             4      ดีมาก 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา           1      ปรับปรุง 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ        4                ดีมาก 
       มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที ่5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                      4                ดีมาก 
     คะแนนเฉลี่ย                        3.60           ดีมาก 

➢4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยในปี พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์   (Integrity and 
Transparency Assessment online : ITA  Online)   

ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึ กษา เขต 18  ออน ไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment online : ITA  Online)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    โดยภาพรวมอยู่ในลำดับที่ 111    คะแนน  86.10    ระดับ  A 

➢5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ 2562 
  ผลการติดตามและประเมินผลทางการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560)  ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  คะแนน 180.50  มีรายละเอียดดังนี้ 
        คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ด ี          42.5      ดีเยี่ยม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้               10.0      ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม              7.5      ดีเยี่ยม 
         ในการบริหารและจัดการศึกษา 
   สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1         60               ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารงานด้านวิชาการ                   12.5      ดีเยี่ยม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ                   4.0               ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล                   6.0               ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4  การบริหารงานทั่วไป           4.5               ดี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ                  6.0               พอใช้ 
   สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2         33               ด ี
มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดง                     6               พอใช้ 
                  ความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย          25              ดีเยี่ยม 
         และการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน             12.5          ดีเยี่ยม  
         มีคุณภาพตามหลักสูตร 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา            9.0         ดี 
         ขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขั้น หรือ 
         มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ       15.0   ดีเยี่ยม 
         ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา 
                  มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหาร   20.0         ดีเยี่ยม 
                  และจัดการศึกษา รวมทั้งให้บริการ 
   สรุปภาพรวมาตรฐานที่ 3           87.50       ดีเยี่ยม 
    คะแนนรวมของภาพรวม(3 มาตรฐาน)                   180.50       ดีมาก 
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สว่นที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มุ่ งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
เสมอภาพและเท่าเทียมกัน  การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 
2562 นั้น  ถึงแม้ผลการดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   แต่จากการวิเคราะห์พบว่ายังมีปัญหาซึ่ง
อาจเป็นอปุสรรคต่อการดำเนินงาน   พอสรุปได้ดังนี้ 

1. การกำกับ  ติดตามและควบคุมการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบบางส่วนบริหารงบประมาณโดยไม่จัดทำ
แผนงาน/โครงการรองรับทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำกับ  และติดตามการดำเนินงาน 

2. งบประมาณส่วนของรายจ่ายประจำ  มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นทุกปีงบประมาณ ทำให้เหลือ
งบประมาณท่ีจะนำไปใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ น้อยลง  

3. การนำยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณยังไม่ครอบคลุมทุกนโยบาย  บางโครงการไม่สอดคล้องต่อจุดเน้นหรือตัวชี้วัด  

 
ข้อเสนอแนะ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ตระหนักถึงภารกิจงานที่จะดำเนินงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2563  ดังนี้ 
  1. พัฒนาระบบติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคญั 
  2. ดำเนินการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน โดยประกาศเป็นมาตรการประหยัด ลดค่าไฟฟ้า  ค่า
น้ำประปา  ค่าไปรษณีย์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพฤติกรรม 

3. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือยข่าย ภาคี  การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการศึกษา   รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้สมบูรณ์และเปน็ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 5 

ทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี–ระยอง) ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้ 

 

 

“มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ระดบัสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 

 

 

 
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมี

คุณภาพ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติ

และระดับสากล 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. พัฒนาระบบการจัดการ และการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษ า                

เขต 18 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              
ในสังกัด 

 

 

“ซื่อสัตย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม” 

ตัวย่อ  “ISPM” (Integrity Service mind Polite Morality) 

 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ค่านิยมองค์กร 



  31 
 

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

 

 

1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ

เป็นธรรม 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ได ้
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจาย

อำนาจ และความรับผิดชอบสู่บุคลากร และสถานศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีมี่คุณภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้กำหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายในการดำเนินงานการ

ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
มาตรการ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์   
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

เป้าประสงค์ 

นโยบาย 
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 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่า งไกล
ทุรกันดาร เช่น ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
 5. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
มาตรการ 

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 

 1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 4.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 

 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
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 5. ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 6. ผู้ เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

มาตรการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
  2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัด 

  1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด 
และพ้ืนที ่

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลื อและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการ 

 1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อ่ืน ๆ 
 3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บ
ข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการ
เปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission 
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
 5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 
 11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
 12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี
และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ  
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก 
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นั กเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์  
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ  
QR CODE และ Paper less  
 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้าน
การสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน  

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
มาตรการ 

 1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็น

ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ตัวชี้วัด 
 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตำบล 
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 3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรม 

➢ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) คณะครูและนักเรียนจากอำเภอแม่สอด จังหวดัตาก 
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  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

➢ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

➢ กจิกรรมวันครบรอบวันเปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




