
 



คำนำ 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาทุกแหงให 

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยสงเสริมใหมีการดําเนินการในหลายๆ ดาน ท่ีคาดหวังใหเปนยุทธศาสตรสําคัญ 

ท่ีจะนําไปสู ค ุณภาพตามมาตรฐานท ี่กาํหนดไวจึงจัดใหมีคูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศของกล ุมน ิเทศต ิดตาม 

และประเม ินผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2563 ฉบับนีข้ึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับปฏิบัติการ

นิเทศติดตาม และประเมินผล การบรหิารจดัการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 

ขอขอบคุณคณะทํางานและผู มีสวนเกี ยวของทุกทานท่ีดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับนี้จน

เสร็จสมบูรณหวังเปนอยางยิ่งวา จะมีการนําแผนสูการปฏิบัติเพื่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขต

พื้นที่การศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตําม และประเมินผลกํารจัดการศึกษา 
ส ำนักงํานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 



สารบัญ 
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 - ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 21 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 25 
 - แผนการศึกษาแหงชาต ิ(พ.ศ. 2560 – 2579 ) 29 
 - นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 
 - นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ.    
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45 

สวนท่ี 3 บทบาทของศึกษานิเทศก 53 
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 - โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ(กิจกรรม

ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา) 
89 

 - โครงการนิเทศติดตามนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 สวนที่ 1 

สภาพบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

     สภาพทางภูมิศาสตร 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) เปนหนวยงานในสังกัด

สํ านักงานคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจรับผิดชอบบริหาร

จัดการในเขตพ้ืนท่ีใน 2 จังหวัด   

 จังหวัดชลบุรี  ไดแก อําเภอเมืองชลบุรี    

บานบึง หนองใหญ พนัสนิคม พานทอง บอทอง                   

เกาะจันทร สัตหีบ บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง    

จังหวัดระยอง  ไดแก อําเภอเมืองระยอง  แกลง  

บานคาย บานฉาง ปลวกแดง  นิคมพัฒนา  วังจันทร 

และเขาชะเมา 

 ท่ีตั้ง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  (ชลบุรี – ระยอง) ตั้งอยูเลขท่ี  25/11               

หมู 5 ตําบลอางศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20000 เว็บไซด www.spm18.go.th 

 

 

 อาณาเขตติดตอ 

 

 

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต  ติดกับจังหวัดระยอง 

ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   

  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

ทิศตะวันตก ติดกับชายฝงทะเลตะวันออก 

  ของอาวไทย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 เขตการปกครอง 

  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  (ชลบุรี–ระยอง)  แบงการปกครองเปน 2 จังหวัด

 1. จังหวัดชลบุรี  แบงเขตการปกครองออกแบงเปน 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมูบาน การปกครอง

สวนทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง เทศบาลตําบล 

29 แหง องคการบริหารสวนตําบล 58 แหง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง คือ เมืองพัทยา แยกจาก

การปกครองของอําเภอบางละมุง เนื่องจากเปนเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว 

 จังหวัดชลบุรี มี 11 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบานบึง 

อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะจันทร อําเภอบอทอง อําเภอหนองใหญ อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหีบ และอําเภอ

เกาะสีชัง  

 2. จังหวัดระยอง  แบงเขตการปกครองแบงออกเปน 8 อําเภอ 54 ตําบล 439 หมูบาน 80 ชุมชน 

สวนดานการปกครองทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาล

เมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 22 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 42 แหง 

 จังหวัดระยอง มี 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอเขาชะเมา อําเภอบานฉาง อําเภอวังจันทร 

อําเภอปลวกแดง อําเภอแกลง อําเภอนิคมพัฒนา และอําเภอบานคาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ใหสอดคลองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน  

2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ  

ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว   

3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

โครงสรางการบริหารงานและภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 18  

( ป ื้ ี่ ึ ) 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

กลุมอํานวยการ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

กลุมกฎหมายและคดี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา  

11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

อํานาจหนาท่ีของสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

1. กลุมอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ   

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ   

(ง) จัดระบบบรหิารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร   

(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร   

(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ   

(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ   

(ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใชงาน ของสวน

ราชการใดโดยเฉพาะ   

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย  

2. กลุมนโยบายและแผน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ

ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน   

(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ    

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน     
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) ศึกษา วิเคราะห  ดําเนินการ  และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   

(ข) ศึกษา วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   

(ง) ดําเนินการวิเคราะห  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   

(จ) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน   

(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี   

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ   

(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย   

(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  และงาน

บริหารสนิทรัพย   

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

5. กลุมบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง   

(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   

(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา  บรรจุและแตงตั้ง  ยาย  โอน  และ การลาออกจาก

ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

(ง) ศึกษา วิเคราะห  และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน   การเลื่อนเงินเดือน  การ

มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

(จ) จัดทําขอมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   

(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา   

(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ   การออกบัตร

ประจําตัว  และการขออนุญาตตาง ๆ   

(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ   

(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนากอนแตงตั้ง 

(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน   

(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ   

(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือตางประเทศ   

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

7. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับ

กอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน   

(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา   

(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมิน  

ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา   

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) ศึกษา  วิเคราะห  สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา   

(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานของ

บุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน   

(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ นโยบาย  

และมาตรฐานการศึกษา   

(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ   
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  

ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก และเยาวชน  

และงานกิจการนักเรียนอ่ืน   

(ช) สงเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด  และสงเสริมปองกันแกไขและ คุมครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   

(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ   

(ญ) ประสาน  สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   

(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู  สิ่งแวดลอมทางการศึกษา  และภูมิปญญาทองถ่ิน   

(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน   

(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

9. หนวยตรวจสอบภายใน  ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ  และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพยสิน     

(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกําหนด     

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง   

(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด   

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับมอบหมาย 

10. กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

(ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 
โครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

     ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา 
   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ปจจุบัน นายสมศักดิ์  ทองเนียม  

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังหมดจํานวน 78 คน  

 - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน    1 คน 

 - รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    จํานวน    2 คน  

 - ศึกษานิเทศก        จํานวน  12 คน   

 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     จํานวน  35 คน   

 - พนักงานราชการ/ครูอัตราจางชวยราชการ   จํานวน  24 คน 

 - อัตราจาง       จํานวน    4 คน 

มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสถานศึกษา จํานวน 4,978 คน  

มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง จํานวน 19 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 50 

โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน รองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 49 คน  

ครู จํานวน 3,856 คน พนักงานราชการ จํานวน 128 คน ลูกจางประจํา จํานวน 71 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 

567 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ) 

 

ตารางท่ี  1     แสดงจํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน 
จังหวัดชลบุรี 

(จํานวนโรงเรียน) 

จังหวัดระยอง 

(จํานวนโรงเรียน) 

ขนาดเล็ก นักเรียน 1 – 499 คน 5 4 

ขนาดกลาง นักเรียน 500 – 1,499 คน 12 5 

ขนาดใหญ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน 5 6 

ขนาดใหญพิเศษ นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป 9 4 

รวมโรงเรียน 31 19 

รวมโรงเรียนท้ังส้ิน 50 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ตารางท่ี  2 แสดงขอมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปการศึกษา 2562  (ขอมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย 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  1,228 406  1,634 

5 บานสวน (จั่นอนุสรณ)  1,501 616  2,117 

6 อางศิลาพิทยาคม  759 272  1,031 

7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ ์  233 67  300 

8 บานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”  1,758 1,435  3,193 

9 บานบึง “มนูญวิทยาคาร”  387 150  537 

10 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุร ี

 288 426  714 

11 คลองก่ิวยิ่งวิทยา  388 153  541 

12 หนองใหญศิริวรวาทวิทยา  330 222  552 

13 พานทองสภาชนูปถัมภ  1,084 286  1,370 

14 พานทอง  1,090 418  1,508 

15 พนัสพิทยาคาร  1,531 1,454  2,985 

16 ทุงเหียงพิทยาคม  386 158  544 

17 อุทกวิทยาคม  74 14  88 

18 บอทองวงษจันทรวิทยา  554 452 90 1,096 

19 เกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา  354 319  673 

20 เกาะจันทรพิทยาคาร  243 135  378 

21 บางละมุง  1,034 1,143  2,177 

22 โพธิสัมพันธพิทยาคาร  1,343 1,449  2,792 

23 ผินแจมวิชาสอน  314 95  409 

24 ศรีราชา  1,679 1,313  2,992 

25 ทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”  1,044 443  1,487 



11 

  

คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 
 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. 

26 บึงศรีราชาพิทยาคม  663 262  925 

27 สุรศักดิ์วิทยาคม  898 282  1,180 

28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี  1,574 1,111  2,685 

29 เกาะสีชัง 266 121 30  417 

30 สัตหีบวิทยาคม  974 593  1,567 

31 สิงหสมุทร  1,630 1,953  3,583 

รวมจังหวัดชลบุรี 266 28,714 20,835 90 49,905 

1 วัดปาประดู  1,730 877  2,607 

2 ระยองวิทยาคม  1,642 1,894  3,536 

3 บานฉางกาญจนกุลวิทยา  1,491 732  2,223 

4 เพรักษมาตาวิทยา  454 256  710 

5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร  1,797 867  2,664 

6 ระยองวิทยาคม นคิม

อุตสาหกรรม 

 248 114  362 

7 ระยองวิทยาคม ปากน้ํา  611 361  972 

8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร 

ระยอง  

 650 330  980 

9 บานคาย  1,328 656  1,984 

10 ปลวกแดงพิทยาคม  1,148 592  1,740 

11 นิคมวิทยา  1,079 572  1,651 

12 แกลง”วิทยสถาวร”  1,489 1,140  2,629 

13 วังจันทรวิทยา  1,022 611  1,633 

14 เขาชะเมาวิทยา  178 145  323 

15 ชํานาญสามัคคีวิทยา  991 618  1,609 

16 ชําฆอพิทยาคม  145 91  236 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 

ท่ี โรงเรียน จํานวนนักเรียน รวม 

ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. 

17 สุนทรภูพิทยา  435 250  685 

18 หวยยางศึกษา  241 126  367 

19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย  600 342  942 

รวมจังหวัดระยอง - 17,279 10,574 - 27,853 

รวม 266 45,993 31,409 90 77,758 

 
 

การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีผลการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษา              

ดานโอกาสทางการศึกษา และดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปเปน             

รายดาน  ไดดังนี้  

 

   ดานคุณภาพการศึกษา  

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2561 จากรายงานผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2561  ของนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยูท่ีระดับ 40.82  

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2561  ของนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยูท่ีระดับ 38.39  
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ตารางท่ี  3   คาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

                                                                                    คะแนน : รอยละ 

 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร เฉล่ียรวม 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

ระดับจังหวัดชลบุร ี 57.13 30.39 31.81 37.59 39.23 

ระดับจังหวัดระยอง 56.97 30.42 31.61 37.40 39.10 

ระดับ สพม.18 59.08 31.84 33.77 38.60 40.82 

 

 

 

 
 

 

 

36.1

30.04

29.45

54.42

37.5

38.6

33.77

31.84

59.08

40.82

0 10 20 30 40 50 60 70
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ภาษาไทย

เฉลี่ยรวม

คาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

4 กลุมสาระวิชา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561

ระดับ สพม.18 ระดับประเทศ

ระดับ 

กลุมสาระ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 

 

 

ตารางท่ี  4   คาเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

                                                                                    คะแนน : รอยละ 

 
ภา

ษา
ไท

ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร เฉล่ียรวม 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.32 

ระดับจังหวัดชลบุร ี 51.68 36.95 35.56 36.38 32.91 38.70 

ระดับจังหวัดระยอง 50.61 36.29 33.90 35.40 32.75 37.79 

ระดับ สพม.18 51.32 36.72 34.99 36.06 32.86 38.39 
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วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

เฉลี่ยรวม

คาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

4 กลุมสาระวิชา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561

ระดับ สพม.18 ระดับประเทศ

ระดับ 

กลุมสาระ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ตารางท่ี  5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557 - 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

คะแนน : รอยละ 

สาระการเรียนรู 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
เปรียบเทียบ 

ป 2560-2561 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 36.72 44.39 50.27 52.11 59.08 +6.97 

สังคมศึกษาฯ 48.49 48.67 52.54 - - - 

ภาษาอังกฤษ 27.92 33.04 35.21 32.95 31.84 -1.11 

คณิตศาสตร 32.14 35.75 33.80 30.38 33.77 +3.39 

วิทยาศาสตร 41.17 40.28 37.44 34.37 38.60 +4.23 

เฉล่ียรวม 37.28 40.42 41.85 37.45 40.82 +3.37 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557 - 2561

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

2557 2558 2559 2560 2561
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ตารางท่ี  6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 – 2561 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

คะแนน : รอยละ 

สาระการเรียนรู ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบ 

ป 2560 - 2561 ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 55.01 53.64 56.85 52.96 51.32 -1.64 

สังคมศึกษาฯ  38.60 41.17 37.63 36.23 36.72 +0.49 

ภาษาอังกฤษ 25.37 27.33 30.18 31.34 34.99 +3.65 

คณิตศาสตร 24.70 29.39 28.02 28.37 36.06 +7.69 

วิทยาศาสตร 34.86 35.05 33.50 31.89 32.86 +0.97 

เฉล่ียรวม 35.70 37.31 37.23 36.15 38.39 +2.75 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 – 2561

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

2557 2558 2559 2560 2561
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 

ตารางท่ี  7    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับประเทศกับคาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี   

ปการศึกษา 2560/2561 

คะแนน : รอยละ 

วิชา 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

คาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

คาเฉล่ีย             

ระดับเขตฯ 

ผลตาง 

+/- 

คาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

คาเฉล่ีย             

ระดับเขตฯ 

ผลตาง 

+/- 

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 

คณิตศาสตร 26.30 30.38 +4.08 30.04 33.77 +3.73 

วิทยาศาสตร 32.28 34.37 +2.09 36.10 38.60 +2.50 

รวมเฉล่ีย 34.33 37.45 +3.12 37.50 40.82 +3.32 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางผลตางคาเฉล่ียระดับประเทศกับคาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี  

ปการศึกษา 2560 และ 2561

2560 2561
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ตารางท่ี  8     เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางคาเฉล่ียระดับประเทศ กับคาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี   

ปการศึกษา 2560 และ 2561 

คะแนน : รอยละ 

วิชา 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

คาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

คาเฉล่ีย             

ระดับเขตฯ 

ผลตาง 

+/- 

คาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

คาเฉล่ีย             

ระดับเขตฯ 

ผลตาง 

+/- 

ภาษาไทย 49.25 52.96 +3.71 47.31 51.32 +4.01 

สังคมศึกษาฯ 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 

คณิตศาสตร 24.53 28.37 +3.78 30.72 36.06 +5.34 

วิทยาศาสตร 29.37 31.89 +2.52 30.51 32.86 +2.35 

รวมเฉล่ีย 33.24 36.15 +2.91 35.02 38.39 +3.37 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางผลตางคาเฉล่ียระดับประเทศกับคาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี  

ปการศึกษา 2560 และ 2561

2560 2561
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

   ดานโอกาสทางการศึกษา  

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18  ไดดําเนินสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนไดรับ

การศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคลองกับบริบทของ

พ้ืนท่ี 

 สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมของผูเรียน               

แตละบุคคล 

 เสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรองนักเรียน

ยากจนอยางถูกตอง 

 ติดตาม ตรวจสอบการรายงานขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือเปนการสนับสนุน

การบริหารจดัการงบประมาณ  

 

    ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีผลการพัฒนาดานประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ  ไดแก   

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report 

System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการติดตามประและเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ีนพ้ืนฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

• ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 (ชลบุรี-ระยอง)  คาคะแนนรวม 3 มาตรฐานอยูในระดับดีมาก  

• ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ผลคะแนน 4.45

อยูในระดับมาตรฐานข้ันสูง 



20 

  

คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

• ผลการติดตามประและเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ีนพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

(ชลบุรี – ระยอง) คาคะแนนเฉลี่ยรวม 2.81 

• ผลการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ผลการดําเนินงานความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน

ระดับสูงมาก (86.10)   
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

สวนที่ 2 

 ทิศทางการพัฒนา  

 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 

 

 

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา           

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชน

แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ

ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม

ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม

และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงาน

และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม

ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ  

ฅท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและ

อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคง

เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ

สามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความ

ม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของ

อาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน           

จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับ

ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต

ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ  ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมี

ความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาด

ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
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ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี

บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุนและการทํา

ธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได 

ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน              

ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม จนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี

คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี

นโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน

ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง            

ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเปาหมาย

การพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทําใหประเทศไทย

มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ใน

ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการ

พัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของ

ประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม  คนไทยไดรับการ

พัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ  

“รู  รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ

กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง               

การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสราง               การ
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เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชน                  

มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย           

และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี

และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุก

ระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ

องคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

เอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทาง

และเปาหมายท่ีกําหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 

3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณี  

วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 

ในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ

สังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติ

ตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวย

การเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน 

พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม

ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการ

เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มี เป าหมาย การพัฒนาท่ีสํ า คัญเ พ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย ให เปนคนดี เก ง                   

และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดี          

ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม 

และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
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สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม

ความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน                  

ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา 

เพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติ

สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน

แกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

อยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก

ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ได

เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต

รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุล ท้ัง  

3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน 

และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของ

รัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร

มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี

ขอมูลขนาดใหญระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับ

มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง

รวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย  

มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการ

ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธร 
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หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

จุดเปล่ียนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 

การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนน              

การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 

การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการใน

ตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม 

การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ การสรางความเปนธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ําใหความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐ ท่ีมีคุณภาพท้ังดานการศึกษา สาธารณะสุข ใหกับผูท่ีดอย

โอกาสและผูท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล การจัดสรรท่ีดินทํากิน สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และ

สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ รวมท้ังกระจายการจัดบริการภาครัฐ ใหมีความ

ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 

สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย                  

อยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่ม

ลดลงอยางตอเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของคนไทย             

ยังอยูในระดับคอนขางต่ํานอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนักถึง

ความสําคัญของระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย และการมีจิตสาธารณะ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี                    

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะ

ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละ

ชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงาน              

ไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยาง

เหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไป             

จึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติ และ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง

สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 

ประกอบดวย  (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมี คุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัย ใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็ก

วัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ี

เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 

เปาหมายการพัฒนาท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม  

ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง  

เปาหมายการพัฒนาท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด 4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป  

เปาหมายการพัฒนาท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ 

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 

ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน  
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ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85 ตัวชี้วัด  

แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม                     

ท่ีพึงประสงค 

 สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซ่ือสัตย                  

มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตร ประจําวัน และ

ใหพอแมหรือผูปกครองเปนแบบอยางท่ีดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต         

 สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษา                             

ใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  

 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม พัฒนา

หลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให มี คุณภาพ                       

ตามมาตรฐานท่ีเนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจํา            

ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการ

ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปน               

มืออาชีพ  สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒนา               

เด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคม 

ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะ การเรียนรูเนนการเตรียมความ

พรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัย และการเตรียมทักษะการอยูใน

สังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน  

 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค

มีทักษะการทํางาน และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรู

จากการปฏิบัติจริง สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขา

รวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ 

การอาน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต  

สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสู

ตลาดงาน 
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3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจํานวนผูเรียนตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐานใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสมตามความจําเปนของพ้ืนท่ี                  

และโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง 

  ปรับหลักสูตรการผลิตครู ท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา                      

และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ 

ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขาย

แลกเปลีย่นเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง  

  พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ท้ังดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา  

 สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เขารวมระบบ

ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝก หรือครูพ่ีเลี้ยง ใหรวม                   

วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน  

 ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญ

ท้ังในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนา งานวิจัยไปสู

นวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากข้ึน   

 จัดทําสื่อการเรียนรู ท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสาร

เคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษี

จูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทากับรอยละ 90 โดยไมมีความ

แตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพ้ืนท่ี  

ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 มีจํานวน

เพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ี และภูมิภาคลดลง 

แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชน                  

ท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพ

รางกาย การดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน                        

การสนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรอง และการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน ของ สพฐ. ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมใหเด็ก

นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใชเปนแผน

ยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเ ก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบ                

และแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต                   

โดยจุดมุงหมายท่ีสําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา                 

และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก                

ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ      

กาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก 

การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน  

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค   

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3. เ พ่ือพัฒนาสังคมไทยให เปนสังคมแหงการเรียนรู  และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี                     

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

ลดลง 

ยุทธศาสตร    

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 

การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา

แหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในแตละยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาหนวยงานท้ังระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ตอง

ยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเร็จใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคมในการ

สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบการศึกษา             

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติทุกหนวยงาน

ทุกระดับ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการกํากับดูแลแตละ

ยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเปนการจัด

การศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 

Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ                

ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา

เปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความตองการของ

ตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาท่ีกําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงานใหมี

ความชัดเจนในดานบทบาท หนาท่ีและการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาคและ

สถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน

อยางเสมอภาคและเทาเทียม 
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6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน

และการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณะชนจะเปน

กลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และ

ความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทางการเงินใน

การกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล 

 

 
 

การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไดคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงค

ของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียม

คนสูศตวรรษท่ี 21 

หลักการ 

1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปนการศึกษา

ตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวยราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี

ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

  ระดับกอนอนุบาล 

  เนนประสานงานกับสวนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ

และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

  ระดับอนุบาล 

เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะท่ีสําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการ

รูจักและประเมินตนเอง 

  ระดับประถมศึกษา 

มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1) ปลูกฝงความมีระเบียบวนิัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2) เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเรื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 

3) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 

4) เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศน

มุมมองรวมกันของผู เรียนและครูดวยการจัดการรียนการสอนในเชิงแสดง 

ความคิดเห็นใหมากข้ึน 

5) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูและใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุมีผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

7) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

8) จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 

  ระดับมัธยมศึกษา 

มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1) จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) 

และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

2) จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและ

การมีงานทํา เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือ

เปนมัคคุเทศก 

  ระดับอาชีวศึกษา 

มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน 

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีใหผูเรียนมีทักษาะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

2) เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษาะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

3) เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ 

4) จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1) เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 

2) จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูเขาสูสังคมสูงวัย 
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การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 

1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 

3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทับเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและการบริหาร

จัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย 

ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 

5. ใหหนวยงานระดับดรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตาม 

ความจําเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค 

6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการกรดําเนินงานรวมกับหนวย 

จัดการศึกษา 

7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอ้ือตอ

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริง 

ท่ีเกิดข้ึน เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสารอธิบาย 

ทําความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษาให มี

ประสิทธิภาพและจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรู

และทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 

 

เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู เรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริ เริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู  มีทักษะ  

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี 

(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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4. ผู เรียนท่ี มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผู พิการ) กลุมชาติ พันธุ  กลุมผูดอยโอกาส และ 

กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป าหมายการพัฒนาอยางยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

 

เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของ

ชาติและเปนพลโลกท่ีด ี

2. พัฒนาผูเรียนมคีวามใหมีความ

พรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก

ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
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เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรง

เปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดตีอ

บานเมือง มีหลักคดิท่ีถูกตอง เปน

พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิต

สาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบตอ

ครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 

ซื่อสัตย สุจตริต มัธยสัถ อดออม โอบ

ออมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมคีวามรู ความเขาใจ 

และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย

คุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบตอ

ความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด 

ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ

ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรม 

ไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ

โอกาส และการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติ

พันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง 

ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง 

เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม

ตรงตามความตองการ 

 

ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ท่ีมี

ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขต

พ้ืนท่ีเฉพาะ 

 

 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรง

เปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดตีอ

บานเมือง มีหลักคดิท่ีถูกตองเปน

พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มี

คุณธรรม อัตลักษณ มีจติสาธารณะ มี

จิตอาสา รบัผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน 

และสังคมโดยรวม ซือ่สัตย สุจรติ 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 

และรักษาศลีธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมคีวามรู ความ

เขาใจ และมีความพรอมสามารถรบัมือ 

กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบ

ตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด 

ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ

ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรม

ไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

ไดรับโอกาส และการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ

กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และ

กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล 

และเกาะแกง ไดรบัการบริการดาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และ

เหมาะสมตรงตามความตองการ 

สอดคลองกับบริบท 

ของพ้ืนท่ี 

6. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระ

บรมราโชบายดานการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
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เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป

พัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะอันพึง

ประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศ

สิ่งแวดลอม และจดักิจกรรมการเรยีนรู 

ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคดิท่ี

ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ  

มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกระดับใหมคีวามเปนเลิศ มี

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความ

ถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสราง

นวัตกรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการ

แขงขันระดับนานาชาต ิ

พัฒนาคุณภาพผูเรยีนเตม็ตามศักยภาพ 

นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ 

ตามความสามารถ ความสนใจ มทัีกษะ

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศ

ทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ี

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการ

ประเมินสมรรถนะท่ีจาํเปนดานการรู

เรื่องการอาน (Reading Literacy) 

ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) และดาน

การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 

Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ 

PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับ

โอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับ

นานาชาติ 
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นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 

เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มกีาร

พัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนา

ของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ี

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 

21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต

สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง

พ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ี

เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติ

ได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและ

ทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงาน

ทํา มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ   

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข

ภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” 

เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษา

ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการ

การเรยีนรู 

7. ครู มีความรูความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศกึษา  

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของ

ผูเรยีน 

      2.1 การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 

      2.2 การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผูเรยีนระดับประถมศึกษา 

      2.3 การพัฒนาศักยภาพ และ

คุณภาพผูเรยีนระดับมัธยมศึกษา 

      2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมคีวาม

ตองการดูแลเปนพิเศษ 

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรู

ใหแกผูเรียนทุกระดับการจดัการศกึษา 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

 

 

 

  

 

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตาม

หลักสตูร มีทักษะการเรียนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

2. รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ี

กําหนด 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ใน

แตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผาน

มา  

4. รอยละผูเรยีนท่ีจบการศึกษาช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู

ท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตาม

ความถนัด และความตองการของตนเอง 

มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและ

วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ

นําไปปฏิบัติได 

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการ

ดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน

ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

6. ผูเรียนทุกคนมศีักยภาพในการจัดการ

สุขภาวะของตนเองใหมสีุขภาวะท่ีดี 

สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดาน

รางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 

“ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูให

คําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอํานวยการการเรยีนรู 
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นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด

ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

 

เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable 

Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน 

ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในระดับพ้ืนท่ี รวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคณุภาพ และมีมาตรฐาน

ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

4 งบประมาณ และทรัพยากรทางการ

ศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง 

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความ

จําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพ

ทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบ

ลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสม

เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรยีน

ไดมโีอกาสเขาถึงบริการดานการศกึษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการตดิตาม สนับสนุนและ

ประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสทิธิ 

การไดรับการศึกษาท่ีมีคณุภาพของ

ประชาชน 

 

1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครอง

ระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก

ระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ  

และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุก

กลุม และสถานศึกษาทุกประเภท      

อยางเหมาะสม และเพียงพอ 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เปนเครื่องมือใน

การพัฒนาคุณภาพของผูเรยีน 

 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนใน

สถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเปนมาตรฐาน

เสมอกัน 

2. ผูเรียนทุกคนไดรบัจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดย

คํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ี

ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง

ของสถานศึกษา และความตองการ

จําเปนพิเศษสาํหรับผูพิการ 

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสด ุ

อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital 

Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ 

และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี

มาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท 

ดานประเภท ขนาด และพ้ืนท่ี 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยดีิจิทัล 

(Digital Technology) มาใชเปน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู

ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือ

และคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ี

มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูล

ประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช

ในการวางแผนจัดการเรยีนรูใหแก

ผูเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

เปาประสงค 
มาตรการและแนวทาง 

การดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรบัการสงเสริม

ดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการ

ผลิตและบริโภค ท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมา

จัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดาน

ความรู เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุก

โรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจดัทํานโยบายจัดซื้อ

จัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลกัสูตร 

กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลติภณัฑ การ

ผลิตและบริโภค สูการลดปริมาณคารบอน

ในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ัน

พ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรยีนในสังกัดมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบ

สํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 

เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือ

สนับสนุนการเรยีนรูของนักเรียนและ

ชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มี

นโยบายสงเสริมความรูและสรางจติสํานึก

และจัดการเรียนรูการผลิตและบรโิภคท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใช

ประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 

15,000 โรงเรียน 

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการ

นํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต 

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการ

เพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทาง 

การใหองคความรูและสรางจิตสํานึกดาน

การผลิตและบรโิภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมใน

รูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 

Multimedia และอ่ืน ๆ 

3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรยีน

คารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและ

พัฒนาวิทยากรใหความรูเรื่องวงจรชีวิต

ของผลิตภณัฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจดัการเรียน

และจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง 

การผลิตและบรโิภคท่ีเปนกับสิ่งแวดลอม

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับ

มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ีมี

ผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน 

คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการ

เปรียบเทียบและการลดการปลอย

คารบอนไดออกไซดในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน Carbon emission 

/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู

ชุมชน 

5. จัดจางผูเช่ียวชาญในการจัดทํา Road 

Map เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนต่าํสู

ชุมชนคารบอนต่ํา 

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการ

เรียนรูลดใชพลังงาน การจดัการขยะ  

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัด

กิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสราง

จิตสํานึกดานการผลติและบริโภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบาน

และชุมชน เชน การสงเสรมิอาชีพท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมี

จากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใช

ประโยชนในรูปผลติภณัฑและพลังงาน

เพ่ือลดปรมิาณขยะและมสีงเสริมการคัด

แยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณ

คารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ

จัดการขยะแบบมสีวนรวมและการนํา

ขยะมาใชประโยชนรวมท้ังสอดแทรกใน

สาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

4. นักเรียนเรยีนรูจากแหลงเรียนรู มีการ

ขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน 

ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน 

การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม

เพ่ือเปนแหลงเรียนรู  

และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงาน

อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูล

เปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนได

ออกไซต ในการดําเนินกิจกรรม

ประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และ

ขอมูลของ Carbon Footprint ใน

รูปแบบ QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการ

จัดทํางานวิจัยดานการสรางสํานึกดาน
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เปาประสงค 
มาตรการและแนวทาง 

การดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 

และบรโิภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จํานวน 6,000 โรงเรียน 

9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต 

มีการทํานโยบายการจัดซื้อจดัจาง 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

และอนุรักษสิ่งแวดลอมใน 6 ศูนย 4 

ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให

ความรูและแนวทางการจดัการเรียนรู 

กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมภิาค 

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม 

Road map และแผนปฏิบัติการ  

225 เขต เพ่ือดําเนินการตอยอดขยาย

ความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน 

และเช่ือมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการ

รณรงคใหมีการจดัซื้อจัดจางท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษา

ดานการบริหารจดัการสํานักงานสเีขียว

และสถานศึกษาท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารอง

ขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ 

ดานการพัฒนา ดานการผลิต และบริโภค 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน 

การเลือกซื้อผลติภณัฑเบอร 5 และ

ผลิตภณัฑท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 

เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาตแิละลด

ปริมาณขยะในสาํนักงานและสถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

บูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการ

จัดการเรียนรูเรื่องการผลติและบรโิภคท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสรมิ

ความรูเรื่อง การผลิตและบรโิภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และ

การผลิตและบรโิภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อ

นวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคดิมา

ประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการเรียนรู 

และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและ

ชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา

บุคลากร และสถานท่ีใหเปนสํานักงานสี

เขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูของนักเรียนและชุมชน  
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เปาประสงค 
มาตรการและแนวทาง 

การดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 

สุขภาพท่ีดสีูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการ

จัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมท่ีดีและการ

เลือกผลิตภัณฑ บรรจภุัณฑท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลกัษณท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ 

BBL/PLC และ Decision – Making  

การนําขยะมาใชประโยชนในรูปแบบ

ผลิตภณัฑและพลังงานและลดประมาณ

ขยะ การบําบัดนํ้าเสยี ลดการใชเผาและ

ลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภยัและเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสู

ชุมชนเชิงนิเวศและการจดัการมลพิษ 

และสิ่งแวดลอมดี Green city ดาน

พลังงาน การจัดการขยะและนํ้าเสยี 

ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให

นักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจาก

แหลงเรียนรูโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมอืงนิเวศ 

และหนวยงานสงเสริม 

การบริโภคท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ

นําความรูมาประยุกตใชและจัดทํา

โครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรยีนรู

อาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน

สถานศึกษา  จัดคายเยาวชนวัยซนลด

คารบอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนตนแบบ

ท่ีนําความรูจากโรงเรยีนตอยอดสูชุมชน

นิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทําระบบนิเทศ ตดิตามผลการ

ดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบ
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เปาประสงค 
มาตรการและแนวทาง 

การดําเนินการ 
ตัวชี้วัด 

ออนไลนและนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการ

กรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม 

แลกเปลีย่นนําเสนอผลงานและมอบรางวัล

เกียรตยิศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ 

เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปน

ตนแบบ สรุปผลรายงาน 

 

 

นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มี

ความเปนอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษาครอบคลุม ดานการบรหิาร

วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล  

และดานการบรหิารงานท่ัวไป 

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยน 

ใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมยั 

พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา  

เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน 

สงเสริม ตรวจสอบ ตดิตาม เพ่ือให

สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ 

และการวิธีงบประมาณดานการศกึษา  

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณ

ตรงสูผูเรยีน 

1. ใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา 

มีความเปนอิสระในการบริหารจัด

การศึกษา 

2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปน

หนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือ

เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา โดยการจดัสรรงบประมาณ

ตรงสูผูเรยีน และสถานศึกษา 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจทัิล 

(Digital Technology) และระบบการ

ทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใช

อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสดุ 

 

 

 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจาย

อํานาจการบริหารจดัการศึกษาอยาง

เปนอิสระ  

2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง  

ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมี

ความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง 

พรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู

ตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

สนับสนุน สงเสรมิ ตรวจสอบ ตดิตาม 

เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจดั

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ครอบคลมุทุกตําบล 

3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัล 

(Digital Technology) มาใชในการ

บริหารจดัการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสงักัด

ทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการ

ทุจริต  

และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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เปาประสงค มาตรการ ตัวชี้วัด 

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัล 

(Digital Technology) มาใชในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุก

ระดับ ผานการประเมินคณุธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงาน

ในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

วิชาการ ผูเรยีน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสงักัด 

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรยีน

รายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับขอมูล

ตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวาง

แผนการจดัการเรียนรูสูผูเรยีนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ (Big Data 

Technology) 

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมี

แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจดั

การศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน 

การจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี–ระยอง) ไดศึกษาวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของ 

ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง 

พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของมาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

มุงสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพระดับ

สากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 

พันธกิจ 

1. สงเสริม และสนับสนุนใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุมใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และมี

คุณภาพ 

2. ส ง เสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผู เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน                     

ในระดับชาติและระดับสากล 

3. สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. พัฒนาระบบการจัดการ และการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                

เขต 18 ท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ในการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              

ในสังกัด 

คานิยมองคกร 

 “ซ่ือสัตย พรอมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม”  

ตัวยอ “ISPM” (Integrity Service mind Polite Morality) 

เปาประสงค 

1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุม ไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและ

เปนธรรม 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 
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3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะท่ีเหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ                  

เปนแบบอยางท่ีดีแกหนวยงานและองคกรอ่ืนๆ ได 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม กระจาย

อํานาจ และความรับผิดชอบสูบุคลากร และสถานศึกษา เนนการทํางานแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐานของหลัก

ธรรมาภิบาล 

นโยบาย 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไดกําหนดกลยุทธเชิงนโยบายในการดําเนินงานการ

ดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  

 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

มาตรการ 

 1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 

ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

 3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 

ตัวช้ีวัด 

 1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ  
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มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม  

โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

 4. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร เชน ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และ

เหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

 5. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

มาตรการ 

 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ตัวช้ีวัด 

 1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

 
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 มาตรการ 

 1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  

 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ี

มีความตองการดูแลเปนพิเศษ  



48 

  

คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 4.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 ตัวช้ีวัด 

 1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

 2. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

 4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการ

เรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 

 5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 

มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

 6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ

เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

 

นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

 ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

มาตรการ 

 1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

  2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม 

และเพียงพอ 

 4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน 

 ตัวช้ีวัด 

  1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอและเหมาะสม สอดคลองกับ

สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ

สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 
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3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด 

และพ้ืนท่ี 

6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

มาตรการ 

 1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทางการใหองคความรู

และสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ

อ่ืน ๆ 

 3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรให

ความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 

 4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและบริโภค

ท่ีเปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการ

ลดกาซท่ีมีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการ

ลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน

สถานศึกษาสูชุมชน 

 5. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่อง

การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการตอยอด

ขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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 9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียว

และสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา ดาน

การผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑท่ีมี

ฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

 11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู

เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรู เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมท่ีดี

และการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมา

ใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใชเผาและลดใช

สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมดี 

Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน

อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคาย

เยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอดสูชุมชนนิเวศ  

ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและนิเทศ

เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 

ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
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ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึก 

ดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

 2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ

และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใช

ประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

 4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 

เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต  

ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ  

QR CODE และ Paper less  

 6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดาน

การสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

 7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียน

การจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

 8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ี

ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของ

นักเรียนและชุมชน  

 

นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

มาตรการ 

 1. ใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

2. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานท่ีเปน

ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  

 2. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมีความ

ทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงาน

ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมทุกตําบล 

 3. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

 4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ 

ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

 7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ

วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

 8. สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

 9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

สวนที่ 3  

บทบาทของศึกษานิเทศก 

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกระบวนการสําคัญท่ีชวยสนับสนุน กระตุน 

และ ประสานงานใหการดําเนินงานของสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน ดําเนินไปไดโดยราบรื่น ท้ังดาน

การบริหาร จัดการและดานวิชาการ ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงใชวิธีการนิเทศ

แบบแบงจังหวัด โดยแบงศึกษานิเทศกประจําจังหวัด 2 จังหวัด คือจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง  

และจัดศึกษานิเทศก ประจําโรงเรียน  เพ่ือใหศึกษานิเทศกออกนิเทศอยางท่ัวถึงใน 2 บทบาท คือ 

1. บทบาทของศึกษานิเทศกประสานงานประจําสหวิทยาเขต 

ในบทบาทนี้ ศึกษานิเทศกทําหนาท่ีประสานงานหรือจัดการใหเกิดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให

โรงเรียนสามารถดําเนินการตามนโยบายไดอยางถูกตองและทําหนาท่ีของโรงเรียนไดอยางสมบูรณ ในบทบาทนี้  

ศึกษานิเทศกปฏิบัติกิจกรรมนิเทศตอบุคลากรหลักของโรงเรียน ซ่ึงไดแก ผูบริหารโรงเรียน รองผูบริหาร 

หัวหนางานวิชาการของโรงเรียน 

2. บทบาทของศึกษานิเทศกเฉพาะ 

ในบทบาทนี้ศึกษานิเทศก นิเทศกระบวนการเทคนิควิธีท่ีลึกซ้ึงตลอดจนเนื้อหาสาระของแตละเรื่อง ตามความ

ตองการของโรงเรียน เปนการเสริมกระบวนการนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตามบทบาท ท่ี

ศึกษานิเทศกเฉพาะจะปฏิบัติกิจกรรมนิเทศตอบุคลากรใดๆ ของโรงเรียนก็ได ตามความจําเปนและความ

ตองการ ของโรงเรียน 

แนวทางการปฏิบัติในการนิเทศ 

ศึกษานิเทศก ท้ังผูประสานงานประจําโรงเรียนและศึกษานิเทศกท่ีเขาไปชวยโรงเรียนเฉพาะวิชาหรือ 

เฉพาะงาน ควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลโรงเรียน โดยศึกษาขอมูลเดิมท่ีมีอยูใหละเอียด 

2) วางแผนและกําหนดการนิเทศ โดยกําหนดจุดประสงค กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรวมนิเทศ เนื้อหา

การนิเทศ เครื่องมือและสื่อการนิเทศ ตลอดจนแบบรายงานการนิเทศการวางแผนและกําหนดการนิเทศ 

3) เตรียมเครื่องมือหรือสื่อและแบบรายงานการนิเทศใหพรอม 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ในปงบประมาณ 2562 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 ไดกําหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัด ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1.โครงการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ดานภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการ

ประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2) 

2.โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 

3.โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

4.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5.โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงศึกษานิเทศก 

6.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 “งานมหกรรมวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูงานตามนโยบายและจุดเนนทางการศึกษา” สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

7.โครงการสงเสริมพัฒนาระบบประกันและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม   

โดยตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

8.โครงการสงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมในการนําไปใชประโยชนตอสถานศึกษาในสังกัด 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

9.โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)“ชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

10.โครงการการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดย 

ใชโครงงานเปนฐาน และปญหาเปนฐาน 

11.โครงการการนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือ

สงเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดวยการนิเทศแบบ 

การโคชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
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12.โครงการการเรียนรูทางไกลสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเสริมสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ในยุคศตวรรษท่ี 21 ผานรูปแบบ Digital Platform การเรียนรูดวยตนเอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

13.โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

14.โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 

15.โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ

พ้ืนท่ี 

16.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (รักษภาษาไทย) 

17.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด 

18.โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ Electronic – Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

19.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต

ศึกษา) 

20.โครงการนิเทศติดตามนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 ท่ีสอดคลองกับ

หลักพระพุทธศาสนาสูการปฎิบัติ 

21.โครงการนิเทศติดตามโรงเรียนวิถีพุทธ 

22.งานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม 

23.โครงการการขยายผลพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศ ติดตาม เพ่ือการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาะการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

24.โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดวยการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

25.โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สูผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการท่ีเปนเลิศ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เอกสารประกอบการนิเทศการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ 1 ปงบประมาณ 2563 

เร่ืองที่ 1 

โครงการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ดานภาษา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (รุนที่ 1 และรุนที่ 2) 

ตามแผนการยกระดับการใหบริการทางการศึกษาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุงสูมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับนานาชาติให

ผูเรียนชวงวัยมีทักษะความรูเพ่ือการประกอบอาชีพ สรางผูประกอบการ รุนใหมท่ีใสใจสิ่งแวดลอม และสราง

ผูนําเทคโนโลยีดานโลจิสติกส ตลอดจนสรางนักวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจ

ของประเทศ นั้น 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือพัฒนาผูเรียนและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบูรณาการหลักสูตรรวมกันกับ

สถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 10 อาชีพ

อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวเกิดความตอเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงไดดําเนินการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) 

ดานภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2) และ

สรุปรายงานผลการดําเนินงานท้ังโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วัตถุประสงค 

เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic corridor : EEC) ดานภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม  

(รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2) 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 

เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีอยูในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก จํานวน  50  โรงเรียน  

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีสองท่ีใชในการสื่อสารในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

2.2 ผลงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.3 ผลงานเชิงนวตักรรมของผูเรียนท่ีสอดคลองในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสิ่งแวดลอม 

2 .4  คุณลักษณะพ้ืนฐานการ เปนผู ประกอบการ  และแรงงานระดับฝ มือ ท่ี รับผิดชอบตอสั งคม 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

โรงเรียนหลักในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 50 โรงเรียน สามารถพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพและใชเปนแบบอยางในการจัดการศึกษา 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 2 

โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปน

คนดี มีความสามารถ และอยูกับสังคมอยางมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมี

ประสิทธิภาพจําเปนท่ีจะตองมีการกระจายอํานาจ และใหทุกฝายมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ท่ีกําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพเสมอ

กันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐตองจัดใหท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

การจัดการศึกษา อบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน การ

กระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ท่ีวา ใหกระทรวง

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ท่ัวไปยังคณะกรรมการและสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซ่ึงการกระจายอํานาจ

การบริหารและจัดการศึกษาดังกลาว ในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กฏหมายไดกําหนดให

คณะกรรมการกํากับ ดูแล รับผิดชอบชัดเจนในแตละดาน ดังในมาตรา 20 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการ เก่ียวกับการศึกษา 

วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริการและการดําเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจาก

หนวยงานภายนอก 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานในแตละดานมีพลังขับเคลื่อนสูจุดหมายท่ีทรงคุณคาตอการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 

โดยเฉพาะในสวนของคุณภาพการศึกษาท่ีอยูในกํากับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได

กําหนดโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา ข้ึน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 

2. เพ่ือรับทราบผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

3. เพ่ือเผยแพรผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2 ครั้ง 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 

3. จัดพิมพรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ  

เชิงคุณภาพ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความเขาใจในบทบาท 

หนาท่ีและกําหนดนโยบายไดถูกตอง 

2. โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

2 สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาและดําเนินการท่ีดีทําใหนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาท่ี

สูงข้ึน 
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เร่ืองที่ 3 

โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

สืบเนื่องจากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักถึงความสําคัญของ

ปญหาและความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และมี

ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอยางตอเนื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

เรียน ท่ีจําเปนตองพัฒนาใหครบท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบริหารท่ัวไป ซ่ึงงานท้ัง 4 ดานนี้ จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเขมแข็งและ

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานดานวิชาการนั้นจะตองพัฒนาใหเปนระบบจึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และการนิเทศ เปนระบบหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เปน

กระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน การชี้แนะการใหความชวยเหลือและรวมมือกับครู รวมท้ังบุคคลท่ี

เก่ียวของในการจัดการศึกษา โดยมีเปาหมายคือ คุณภาพของผูเรียน การนิเทศนั้นถือเปนท้ังศาสตรและศิลป 

เพราะกระบวนการนิเทศจัดเปนศาสตร เนื่องจากเปนปรัชญาท่ีแสวงหาความจริงความรู และคุณคาในสิ่งตางๆ

ท่ีเก่ียวกับการศึกษา สวนท่ีกลาววาเปนศิลป เพราะตองอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษยสัมพันธในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน รวมท้ังการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน เพ่ือปรับทัศนคติแนวคิดนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

การนิเทศเพ่ือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนั้น การนิเทศภายในเปนสิ่งสําคัญ และเกิดผลในทางปฏิบัติจริง

ไดมากท่ีสุด เนื่องจากปจจุบันศึกษานิเทศกนั้นมีอยูจํานวนจํากัด และตางก็มีภารกิจหลายดาน จึงจําเปนท่ี

จะตองอาศัยศักยภาพของครูท่ีมีอยูภายในโรงเรียนชวยเหลือกันแกปญหาภายในโรงเรียน โดยใชกระบวนการ 

PLC ก็จะทําใหการแกปญหาการเรียนการสอนไดถูกตองตรงตามประเด็น ชวยใหครูไดพัฒนาตนเองไดดียิ่งข้ึน      

จากปญหาและแนวคิดขางตนกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศท่ีเปนระบบและถือเปนปญหาความ

จําเปนท่ีจะตองพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพ โดยดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนท้ัง 50 โรงเรียน 

ต้ังแตปงบประมาณ 2559 แลวนั้น และเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องยั่งยืน ในการพัฒนาฝายบริหารและฝาย

วิชาการของโรงเรียนใหดําเนินการนิเทศภายในเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีทีมงานนิเทศภายในอยางชัดเจน และมีกรอบแนวทางการนิเทศภายในท่ีเปนระบบอยางชัดเจน

สามารถนิเทศภายในไดอยางมีประสิทธิภาพมาอยางตอเนื่อง 3 ปการศึกษา ตั้งแตปงบประมาณ 2559 ซ่ึง

โรงเรียนไดมีรูปแบบการนิเทศภายในอยางหลากหลายในป 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 จึงมีโครงการจัดทํา KM รูปแบบการนิเทศภายในและกําหนดจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบการ

นิเทศภายในของโรงเรียนท้ัง 50 โรงเรียนข้ึนเพ่ือใหโรงเรียนไดมีการพัฒนาเทคนิคการนิเทศภายในของโรงเรียน

เพ่ือใหการนิเทศภายในของโรงเรียน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยผูเขารับการพัฒนาประกอบดวย ครูผูรับผิดชอบงาน

นิเทศภายในของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 50 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาฝายบริหารและฝายวิชาการของโรงเรียนใหดําเนินการนิเทศภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาทีมงานนิเทศของโรงเรียนใหมีเทคนิคและรูปแบบการนิเทศภายในท่ีเปนระบบ 

3. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในอยางเปนระบบชัดเจนลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย  

1. ครูผูรับผิดชอบงานนิเทศภายใน โรงเรียนละ 1 คน   

2. ศึกษานิเทศกและกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

รอยละ 100 ของผูเขารับการประชุมปฏิบัติการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถดําเนินการ

ขับเคลื่อนการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทีมงานนิเทศชัดเจน และดําเนินงาน

ตามแนวทางการนิเทศภายในท่ีเปนระบบอยางชัดเจนสามารถนิเทศภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 4 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนกลุมงาน

ดําเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนท้ังในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา 

ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดกลยุทธพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงจัดโครงการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดรับการ

นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดกับคลองกับกลยุทธและนโยบายของ สพฐ. 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหศึกษานิเทศกจัดทําแผนการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ ประจําปงบประมาณ 2563  

2. เพ่ือใหศึกษานิเทศก สพม.18 ดําเนินการนิเทศตามแผนปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ สพฐ. 

เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง  จํานวน 50 โรงเรียน 

และบุคลากรใน 50 โรงเรียน 

ดานคุณภาพ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยองดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามกลยุทธ สพฐ. อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 50 โรงเรียน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามกลยุทธ สพฐ. อยางมีประสิทธิภาพ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 5 

โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนากอนแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 

 

ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหเปนหนวยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศึกษานิเทศก จุดภาคกลางและภาคตะวันออก รุนท่ี 14/2562 จํานวน 17 คน ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 17 

มกราคม ถึงวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงจัดทําโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเขารับการพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก เพ่ือใหบรรลุผลของการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 
 

วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน 

เปาหมาย 

1. ศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน ไดรับการพัฒนาตามวัตถุประสงคของโครงการ 

2. ศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน ไดรับการฝกประสบการณนิเทศการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาและแหลง     

    เรียนรู ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนแบบ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ผูเขารับการพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนาในดานบริหารจัดการ การ

พัฒนาสื่อและนวัตกรรมตามหลักการและวัตถุประสงคของโครงการผานการประเมินสัมฤทธิผลการฝก

ประสบการณการนิเทศการศึกษา 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 6 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21  

“งานมหกรรมวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูงานตามนโยบายและจุดเนนทางการศึกษา” 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจําเปนตอง

พัฒนา ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ดวย เดิมการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมีทักษะเพียงอานออกเขียน

ไดเทานั้นแตสําหรับในศตวรรษท่ี 21 ตองมุงเนนใหผูเรียนเกิดการปฏิบัติ และการสรางแรงบันดาลใจไปพรอม

กัน กลาวคือ จะไมเปนเพียงผูรับ (Passive Learning) อีกตอไป แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลงมือ

ปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ท่ีคอยออกแบบการเรียนรู 

เพ่ือชวยผูเรียนใหบรรลุผลได ประการสําคัญ คือ ครูในศตวรรษท่ี 21 จะตองไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตตอง

แสวงหาความรูไปพรอมๆกันกับผูเรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองกาวขาม “สาระ

วิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21” (21 st Century Skills) ซ่ึงครูจะเปนผูสอนไมไดแตตองให

นักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตัวเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรูฝกฝนใหตัวเองเปนโคช (Coach) และอํานวย

ความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning : PBL) 

ของนักเรียนสิ่งท่ีเปนตัวชวยของครูในการจัดการเรียนรูคือชุมชนการเรียนรูครูเพ่ือศิษย (Professional 

Learning Communities : PLC) ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทําหนาท่ี

ของครูแตละคนนั่นเอง 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหอานออก 

เขียนได มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหา และเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สวนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแตเพ่ือ

พิจารณาภาพรวมผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจ ดังนั้น เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความจําเปน/ความตองการ

อยางเปนรูปธรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จึงมี โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน

ยุคศตวรรษท่ี 21 “งานมหกรรมวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูงานตามนโยบายและจุดเนนทางการศึกษา” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นี้ข้ึน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

วัตถุประสงค 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหอานออก เขียนได มีทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห แกปญหา และเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

(O-NET) 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลอง

กับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

3. เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและ

การจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 

เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

      1. ผูอํานวยการโรงเรียน    จํานวน   50  คน 

      2. รองผูอํานวยการโรงเรียน    จํานวน 100  คน 

3.  ครูผูสอน     จํานวน 320  คน 

4.  คณะทํางาน     จํานวน  20   คน 

2.  เชิงคุณภาพ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สูงข้ึน 

2.  ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์   

          ทางการเรียนของนักเรียน 

3.  ผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก มีรูปแบบการนิเทศ 

4.  ผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก มีนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน ดานการจัดการเรียนรู ตรงเปาหมายและถูก

ทิศทางสงผลใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงข้ึน 

2.  ครูผูสอนทุกกลุมสาระวิชาท้ัง 8 กลุมสาระ มีประสบการณและสามารถนํารูปแบบเทคนิคการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพไปพัฒนาตนเอง และมีทักษะในการนํานวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานมหกรรมทาง

วิชาการ 

3.  ผูบริหาร ครูและศึกษานิเทศกมีรูปแบบในการนิเทศและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับเขตพ้ืนท่ี 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 7 

โครงการสงเสริมพัฒนาระบบประกันและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนวใหม  โดยตนสังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 “การประกันคุณภาพการศึกษา” 

หมายความวาการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละ

ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี

สถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ัน  ใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวา

สถานศึกษานั้น  สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของ

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล   เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งใหกับระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม  และเปนการเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาใน

การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในฐานะหนวยงานตนสังกัด  มีหนาท่ีสนับสนุน

สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเสนอโครงการสงเสริมพัฒนาระบบประกัน

และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม โดยตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจํานวน  50  แหง  ใหไดมาตรฐาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาท่ีเขมแข็งเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือ นิเทศ กํากับ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ  พรอมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 

(พ.ศ. 2558-2563) 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1.  สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  จํานวน  50  แหง  

2.  คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาจํานวน  30  คน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จํานวน  50 แหง  สามารถพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 50 แหง มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 “การประกัน

คุณภาพการศึกษา” 

2. สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 50 แหง ไดรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาและผานมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 8 

โครงการสงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมในการนําไปใชประโยชนตอ 

สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดมีนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยสถานศึกษา  

ในปพ.ศ. 2562 โดยมีบทบาทในการพัฒนาการวิจัยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการวิจัยของสถานศึกษาในแตละสหวิทยาเขตเพ่ือสรางนวัตกรรมและ

นําความรูท่ีไดสูการพัฒนาและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตามบริบทของแตละสถานศึกษา  จากการดําเนินงานท่ีผานมา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ตระหนักและใหความสําคัญกับการทําใหเกิดองคความรูจาก

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพโดยมีเปาหมายเพ่ือการนําไปใชในประโยชนสรางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการ

จัดการของสถานศึกษาทุกดานอยางชัดเจน ตอบสนองการแกปญหาและความตองการท่ีมีความเปนพลวัต โดย

เกิดจากการติดตามการดําเนินโครงการวิจัยสถานศึกษาตามระยะเวลาท่ีไดกําหนด และพยายามตรวจสอบ

คุณภาพงานวิจัยและใหสถานศึกษาไดพัฒนางานวิจัยไดอยางถูกตองตามข้ันตอนการประมวลความรูท่ีไดจาก

การวิจัยและสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไดอยางครบทุกดาน ท้ังดานคุณภาพผูเรียน 

การบริหารจัดการและการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสถานศึกษาในสังกัดสามารถ สราง

ผลงานวิจัยใหเกิด ภายใตการสงเสริม สนับสนุนและการขับเคลื่อนสูการใชประโยชนเชิงนโยบายซ่ึงถูกนําไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกปญหาตามกลุมเปาหมายตางๆ ท้ังนี้ ภายใตการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาและขับเคลื่อนการใชประโยชนงานวิจัย  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไดสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจใหสถานศึกษา 

โดยการจัดประกวด/คัดเลือกผลงานวิจัยในแตละขนาดของสถานศึกษาเพ่ือเปนแบบอยางการขับเคลื่อน

งานวิจัยสูการพัฒนาท่ีไดสรางนวัตกรรมในการนําไปใชแกปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาท่ีได

ดําเนินการวิจัยไดนําผลการวิจัยท่ีไดพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542  และเผยแพรตอหนวยงานดานการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือแลกเปลี่ยน/เผยแพรแนวคิดในการทําวิจัยและประโยชนท่ีไดรับ 

 2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการขับเคลื่อนงานวิจัยสถานศึกษา 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

โรงเรียน 50 โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาเขต 18 มีผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

งานวิจัยของโรงเรยีน 50 โรงเรียน มีผลการประเมินงานวจิยัถูกตองรอยละ 100          
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สถานศึกษาไดแลกเปลี่ยน/เผยแพรแนวคิดในการทําวิจัยและประโยชนท่ีไดรับพรอมมีขวัญและ

กําลังใจในการขับเคลื่อนงานวิจัยสถานศึกษา ใหเกิดนวัตกรรมใหมในการนําไปพัฒนาการศึกษาไดอยางยั่งยืน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 9 

โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

ความเปนมาและความสําคัญ ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เปน

กระบวนการ สรางการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลท่ีมารวมตัวกันเพ่ือทํางาน

รวมกัน และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน รวมกัน วางเปาหมาย

การเรียนรูของผูเรียน และตรวจสอบ สะทอนผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนบุคคลและ ผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวมผาน

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิพากษวิจารณ การทํางานรวมกัน การรวมมือรวมพลัง โดยมุงเนนและ

สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม โดยมีการดําเนินการ อยางนอย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเปาหมาย

รวมกันในการจัดการเรียนรู/การพัฒนาผูเรียนใหพัฒนา อยางเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนา

งาน/สถานการณจริงของชั้นเรียน 3) ทุก ฝายเก่ียวของรวมเรียนรูและรวมพลัง/หนุนเสริมใหเกิดการสรางความ

เปลี่ยนแปลงตามเปาหมาย 4) มีการวิพากย สะทอนผลการทํางานพัฒนาผูเรียน และ 5) มีการสราง HOPE  

ใหทีมงาน อันประกอบดวย (1) honesty & humanity เปนการยึดขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึนและใหการเคารพกัน

อยางจริงใจ (2) option & openness เปนการเลือกสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหผูเรียนและพรอมเปดเผย/ เปดใจเรียนรู

จากผูอ่ืน (3) patience & persistence เปนการพัฒนาความอดทนและความมุงม่ัน ทุมเทพยายยามจนเกิดผล

ชัดเจน (4) efficacy & enthusiasm เปนการสรางความเชื่อม่ันในผล ของวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ

ผูเรียนวาจะทําใหผูเรียนเรียนรู และกระตือรือรนท่ีจะพัฒนา ตนเองอยางเต็มท่ี (เรวดี ชัยเชาวรัตน, 2558) 

คุณลักษณะสําคัญท่ีทําใหเกิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดสงเสริมใหศึกษานิเทศก ออกแบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริม

สนับสนนุให ผูบริหารสถานศึกษาและครูนํากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา เพ่ือให มีประสิทธิภาพสูงสุดตอสูสถานศึกษาไดอยางเปน

รูปธรรมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือใหศึกษานิเทศก ออกแบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริมสนับสนุนให ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูนํากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  

                2. เพ่ือใหเกิดผลการยกระดับผลการปฏิบัติงานในแตละดานของสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 50 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนเกิดการปฏิบัติงานในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูโดยมีผลการดําเนินงานพัฒนาข้ึนรอยละ 80  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สถานศึกษาสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สูหองเรียนและผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถ

นําไปตอยอดในการพัฒนาในดานตางๆตามบริบทของสถานศึกษาเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางครบวงจร 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 10 

โครงการการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM)  

เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชโครงงานเปนฐาน และปญหาเปนฐาน 
 

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 

โดยขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีการกําหนดรูปแบบหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) เพ่ือใชเปนแนวทางของครูในการ

จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการท่ีอาจเกิดข้ึนในชั้นเรียน มีจุดประสงคหลักเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรักและ

เห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และเห็นวาวิชาเหลานั้น

เปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน (สสวท, 2559) โดยมีสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานการ

จัดการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาใหแกโรงเรียนในเครือขายท่ีเขารวมโครงการขับเคลื่อนการจดัการเรียนรู

สะเต็มศึกษา (สสวท.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีโรงเรียนชลราษฎรอํารุงซ่ึงเปนศูนย

เครือขายสะเต็มศึกษาภาคตะวันออก และโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ (สสวท.) จํานวน 10 โรงเรียน  

 ปจจุบันสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษาโดยใชวิธีการอบรมทางไกลมายังศูนยอบรมแตละจังหวัดปละ 1 ครั้ง ในชวงเดือนพฤษภาคม แกครู

โรงเรียนในโครงการฯ แบงเนื้อหาวิชาการอบรมครบทุกชวงชั้น ท้ังนี้ สะเต็มศึกษามุงใหผูเรียนนําความรูไปใช

แกปญหาในชีวิตจริง โดยจะพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ ผานประสบการณในกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

หรือกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) ท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ

และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปจจุบันและความกาวหนาในศตวรรษท่ี 21 

(กมลฉัตร กลอมอ่ิม, 2559) ซ่ึงมีจุดเดนคือเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชแนวคิดการเรียนรูแบบสืบเสาะดวย

ตนเองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผานการเรียนรูดวยตนเองจากการทํางานเปนทีม ฝกฝนทักษะการ

อาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา และการคิดสรางสรรค จนกระท้ัง

คนพบองคความรูใหม สรางนวัตกรรม หรือคนพบวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม อีกท้ังยังสงผลตอผูเรียนให

เกิดจิตวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถนําไปประยุกตในการดําเนินชีวิตหรือ

แกปญหาในชีวิตประจําวันได 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงเห็นควรจัดโครงการการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

(STEM) เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โดยใชโครงงานเปนฐาน และปญหาเปนฐานข้ึน เพ่ือเปนการ

กํากับติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ ท้ังยังเปนการ

ชวยเหลือ สนับสนุน และใหคําแนะนําแกครูผูสอนในการจัดการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

วัตถุประสงค เพ่ือ 

1.  ประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ 

2.  ยกระดับโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ใหมีการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา สงเสริมผูเรียนให 

    เกิดทักษะการคิด วิเคราะห 
 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1)  ครูกลุมตัวอยางในโครงการฯ (สสวท.)   จํานวน    30  คน 

2)  ศึกษานิเทศก      จํานวน      6  คน 

เชิงคุณภาพ 

1)  โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 

     อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

2)  ครูกลุมตัวอยางในโครงการฯ (สสวท.) จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาท่ีสงผลใหผูเรียนเกิด 

            ทักษะการคิด วิเคราะห ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยใชสะเต็มศึกษาอยูใน

ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2.  ครูท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถสอนโดยใชการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา และ

สามารถถายทอดเทคนิคและประสบการณของตนเองไปยังเพ่ือนครูได 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 11 

โครงการการนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสตูรฐานสมรรถนะ

เพ่ือสงเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ดวยการนิเทศแบบ การโคชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศไทยเพื่อใหมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน การปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูใหใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการปรับวิธีการวัดและประเมินผล

ผูเรียนตามสภาพจริง ใหมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน อีกท้ังเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพทาง

การศึกษาท่ีดีข้ึน มีความสามารถดํารงอยูไดในโลกศตวรรษท่ี 21 ความรูเกา ๆ ท่ีครูเคยมีอาจไมเพียงพอในโลก

ยุคใหม ซ่ึงจะมีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนหลักสตูรฐานสมรรถนะตอไป 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกํากับดูแลโรงเรียนใน

จังหวัดชลบุรีและระยอง ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกท้ังจังหวัดระยองยังไดรับเลือก

ใหเปนเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซ่ึงท้ัง 2 จังหวัด

มีเยาวชนวัยเรียนในพ้ืนท่ีท่ีเปนกําลังหลักสําคัญของอนาคต ในการขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนท่ีใหเจริญกาวหนา 

บทบาททางการจัดการศึกษานั้น การปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูใหใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมผูเรียนใหมีศักยภาพในการเรียนรู เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการ

เรียนการสอน กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูง (Higher-Order Thinking) เนนพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด การเรียนรูจากสถานการณจริง สถานการณจําลอง กิจกรรมการเรียนรูจากปญหาและการลง

มือปฏิบัติ สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรูอยางมีความสุข โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงถือวาเปนสมรรถนะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต การศึกษาตอระดับสูง และการทํางานใน

อนาคต อันจะทําใหเกิดประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ และสามารถเปนพลเมืองท่ีมีความสามารถในการคิด

ทัดเทียมกับพลเมืองในประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนได การจัดการศึกษาจึงควรเปลี่ยนบทบาทของครูผูสอนให

เปนผูใหคําปรึกษาหรือผูอํานวยการเรียนรู ใชกระบวนการนิเทศภายใน และชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดป 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการการนิเทศการ

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสงเสริมสมรรถนะเด็กไทย ในศตวรรษท่ี 21 รองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดวยการนิเทศแบบ การโคชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  

วัตถุประสงค เพ่ือ 

1. พัฒนาทักษะการนิเทศของศึกษานิเทศกในการนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ โดยใชการนิเทศแบบการโคชและพ่ีเลี้ยง  
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

2. พัฒนาครูผูสอนแกนนําการจัดการเรียนรูเชิงรุกของโรงเรียน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดการเรียนรูเชิงรุกตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือสงเสริมสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน และสามารถนําไป

ขยายผลตอเพ่ือครูได 

3. เกิดองคความรูและแนวปฏิบัติสําหรับรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุกในสถานศึกษาโดย

ภาพรวม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1)  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ   จํานวน   400  คน 

2)  ครูแกนนําการจัดการเรียนรูเชิงรุก    จํานวน   800  คน 

3)  ศึกษานิเทศก      จํานวน      8  คน 

เชิงคุณภาพ 

1)  ไดเครือขายแกนนําครูผูสอนการจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ีจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง 

2)  ศึกษานิเทศกไดเทคนิควิธีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ    

เพ่ือสงเสริมสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทีมงานศึกษานิเทศกท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

2.  ครูท่ีเขารวมโครงการสามารถเปนตนแบบในการจัดการเรียนรูเชิงรุกในชั้นเรียนแกเพ่ือครู และเปน

เครือขายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูเชิงรุกท้ังภายในสถานศึกษาและหวางสถานศึกษา 

3.  ไดรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือสงเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี

ความจําเพาะตอบริบทของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 12 

โครงการการเรียนรูทางไกลสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเสริมสมรรถนะสําคัญ 

ของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ผานรูปแบบ Digital Platform การเรียนรูดวยตนเอง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ 

ขอที่ 3 “ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรูให

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การใช Digital Platform ในการเรียนรูอยางมีคุณธรรม 

ทั้งยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอที่ 6 “ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ” 

ที่จะมีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ มาประยุกตใชใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาอยาง

สมดุล ในสวนของการวางระบบพ้ืนฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการเรียนรูโดยใช Digital Platform เนนการใช 

“เทคโนโลยี” ผสานกับ “คุณคาของครู” ควบคูกันไป (สุรเชษฐ ช ัยวงศ, 2562) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกํากับดูแลโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและระยอง ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ี

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกท้ังจังหวัดระยองยังไดรับเลือกใหเปนเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซ่ึงท้ัง 2 จังหวัดมีเยาวชนวัยเรียนในพ้ืนท่ีท่ีเปนกําลังหลัก

สําคัญของอนาคต ในการขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนท่ีใหเจริญกาวหนา บทบาททางการจัดการศึกษาของครูจึงควร

เปนผูสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูของตนเองใหทันยุคสมัยอยูเสมอ ตองรูและเขาใจเทคโนโลยีใหม มีทักษะ

ใหม ๆ สามารถใชเทคโนโลยีสงเสริมการศึกษาไดหลากหลาย และสามารถชี้ใหเด็กเห็นถึงขอดีขอเสีย และการ

ใชเทคโนโลยีตาง ๆ อยางเหมาะสม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2561)  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงเห็นควรจัดโครงการการเรียนรู ทางไกล

สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสมรรถนะสําคัญของผู เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ผานรูปแบบ 

Digital Platform การเรียนรูดวยตนเอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ข้ึน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของครูและบุคลากรในสังกัด ใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและเปน

มาตรฐานสากล เพียบพรอมดวยคุณลักษณะสําคัญของครูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะเตรียมผูเรียนใหพรอมรับมือกับ

การใชชีวิตและการทํางานในโลกซ่ึงเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองใหกาวทันกับเทคโนโลยี 

นวัตกรรมในโลกท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
 

วัตถุประสงค เพ่ือ 

2.1 สรางนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบ Digital Platform  

2.2 พัฒนาครูผูสอนใหเปนผูสรรคสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1)  ครูแกนนําสรางสรรคนวัตกรรม    จํานวน   400  คน 

2)  ศึกษานิเทศก      จํานวน      8  คน 

3)  คณะทํางาน      จํานวน     10  คน 

เชิงคุณภาพ 

1)  ได Digital Platform ท่ีมีความเหมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพครูในรูปแบบการเรียนรูทางไกล 

2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีคักยภายในการจัดการเรียนรูโดยใช    

    นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ได Digital Platform ท่ีใชสําหรับการพัฒนาครูและบุคลากร ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนรู

อยางยืดหยุน มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอผูใชงาน 

2. ครูท่ีเขารวมโครงการสามารถสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูของตนเองไดอยางหลากหลาย และ

สามารถตอยอดในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน ตามบริบทของตน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 13 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยใหความสาํคัญกับการสงเสริม

การเรียนคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

และนวัตกรรมของประเทศ ปจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกใหความสําคัญตอการสอนเทคโนโลยีใน

โรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคํานวณตั้งแตระดับประถมศึกษา เปนการสรางกระบวนการคิด 

เชน logical thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เปนตน 

ซึ่งกระบวนการคิดเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่เด็กทุกคนควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตระดับประถมและมัธยมตน 

เพื่อเปนรากฐานของการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนําประเทศไปสูการพัฒนาตามนโยบาย ไทย

แลนด 4.0 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

(ปรับปรุง พ.ศ.2560) กําหนดใหวิทยาการคํานวณเปนมาตรฐาน ว4.2 ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับ

วิทยาการคํานวณในระดับตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายขางตน

เมื่อผนวกรวมกับนโยบายขางตน โดยมีจุดเนนการดําเนินงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมี

ความรูความสามารถเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหตรงตามความตองการของวิชาวิทยาการคํานวณ 

 จากนโยบายขางตน ประกอบกับความตองการกําลังคนของประเทศในกลุมอาชีพสะเต็มศึกษา 

และผูสรางนวัตกรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงวางแผนการดําเนินการใหมี

ความสอดคลองกับความตองการดังกลาว โดยดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง

ระดับมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องตอไป 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการ

ออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

2. เพ่ือนิเทศติดตามและใหคําปรึกษาดานการจัดการเรียนรูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1)  ครูผูสอนรายวิชาวิทยาการคํานวณ    จํานวน       200  คน 

2)  นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม. 18    จํานวน   77,758  คน 

3)  โรงเรียนในสังกัด สพม. 18    จํานวน         50  โรงเรียน 
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เชิงคุณภาพ 

1)  ครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดรับการฝกอบรมใหมีความรู

ความเขาใจและความสามารถในการจัดการเรียนรูตามนโยบายสงเสริมใหเด็กไทยยุคใหมเกงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาคอมพิวเตอร หรือ Coding ไดอยางมีคุณภาพ 

2)  นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีความรูความ

เขาใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา และความสามารถดานวิทยาการคํานวณและการออกแบบ

เทคโนโลยี ตามนโยบายสงเสริมใหเด็กไทยยุคใหมเกงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร 

โปรแกรมเมอร และภาษาคอมพิวเตอร หรือ Coding ไดอยางมีคุณภาพ 

3)  โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดรับการนิเทศติดตาม

และใหคําปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรูตามนโยบายสงเสริมใหเด็กไทยยุคใหมเกงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรม 

คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาคอมพิวเตอร หรือ Coding ไดอยางมีคุณภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คุณภาพการศึกษาดานวิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สูงข้ึน 

2.  ครูท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการ

ออกแบบเทคโนโลยีสูงข้ึน 
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เร่ืองที่ 14  

โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานนํามาใชเปนมาตรการเรงดวน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ

เทียบเทามาตรฐานของสากล ในปจจุบันโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลไดมีการประเมินคุณภาพของนักเรียน

ดานตางๆเทียบกับคุณภาพของนักเรียนในประเทศท่ีมีการจัดการศึกษาสูง มีความสามารถในการรวมมือทํางาน 

และแขงขันกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหประเทศไทยดํารงอยูในเวทีระดับ

นานาชาติไดอยางสงางาม รูเทาทัน ไดรับประโยชนในสิ่งท่ีควรจะไดรับและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิต

อยูรวมกันอยางสงบสันติ ถอยทีถอยอาศัยและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดเริ่มดําเนินการนํารองในปการศึกษา 2553 กับโรงเรียน จํานวน 

500 โรงเรียน ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดวยการใหโรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ 

UNESCO ท้ัง 4 ดาน คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together และ Learning 

to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (0BECOA) มุงพัฒนาใหผูเรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู

ความเปน สากลเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก มีทักษะ ความรูความสามารถและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคในระดับเดียวกับมาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  

ความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะพิจารณาจาก

คุณภาพองผูเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนตามเปาหมายท่ีแตละโรงเรียนกําหนด และทําความตกลงไวกับโครงการเปนสําคัญ 

สําหรับความสําเร็จดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการ

โรงเรียนดวยระบบบริหารคุณภาพ ถือเปนความสําเร็จ ในการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลบน

พ้ืนฐานความเชื่อวา ถาโรงเรียนมีหลักสูตร มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการท่ีดี

ก็จะชวยทําใหผูเรียนมีคุณภาพท่ีดีข้ึนเปนลําดับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เห็นความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานของสากล ในปจจุบันโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไดมีการประเมินคุณภาพของนักเรียนดานตางๆ เทียบกับคุณภาพของนักเรียนในประเทศท่ีมีการจัดการศึกษา

สูงมีความสามารถในการรวมมือทํางาน และแขงขันกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก เนนความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนา

ทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

2. เพ่ือใหมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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3. เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบบริหารท่ีมีคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

 - โรงเรียนในสังกัด ระดับ ScQA และระดับ OBECQA 

เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามแนวทางบันได 5 ข้ัน 

“การศึกษาคนควาดวยตนเอง” (Independent Study : IS) 

2. โรงเรียนพัฒนายกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีการบริหารดวยระบบคุณภาพ

ตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

3. โรงเรียนพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลกใน 5 เปาหมาย คือ เปนเลิศวิชาการ

สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก เนนความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทางความคิด 

ผลิตงานอยางสรางสรรค และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมีระบบบริหารท่ีมีคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 15 

โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

ของผูเรียนและพ้ืนที่ 

 

หลักสูตรมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาและชวยทําใหผูเรียนเรียนอยางมีเปาหมาย เนื่องจาก

หลักสูตรเปนตัวกําหนดเปาหมายของผูเรียน ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน จึงตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา และเปนองคประกอบสําคัญท่ี

จะทําใหสถานศึกษามีความเปนผูนํา เปนตัวแทนของชุดความตองการท่ีคาดหวังท่ีตองจัดประสบการณในการ

พัฒนาผูเรียน และนําไปสูความสําเร็จของผูเรียน ในการทําหลักสูตรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด ควรตองให

ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายลงสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม เพ่ือพัฒนาท้ังครูและ

ผูเรียน รวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของ และผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ใหเขาใจกระบวนการของหลักสูตร การนําหลักสูตร

สูการปฏิบัติ การประเมินผลการใชหลักสูตร เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรมตางๆ 

เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนํามาตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมินผลหลักสูตรจึงเปนข้ันตอน

หนึ่งท่ีสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหทราบวาหลักสูตรท่ีใชไดผลตามความมุงหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด มี

ปญหา หรืออุปสรรคใดบางจะไดแกไข ปรับปรุงพัฒนาตอไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เห็นความจําเปนท่ีตองดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา

ในการจัดทําหลักสูตรใหมีความรู ความเขาใจเรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายและ

จุดเนนการจัดการศึกษา จึงกําหนดจัดโครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 
 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผู เรียนและพ้ืนท่ีให

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบคุคล 

เปาหมาย 

เชิงปรมิาณ 

1. สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และพ้ืนท่ี 

 2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ีให

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล 

เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ 

ผูเรียนและพ้ืนท่ี 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และพ้ืนท่ี  

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ีให

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 16 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (รักษภาษาไทย) 

 

สืบเนื่องดวยรัฐบาลประกาศเม่ือ ป 2542 กําหนดให วันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันภาษาไทย

แหงชาติ เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือครั้งเสด็จพระ

ราชดําเนินไปทรงเปนประธานและทรงอภิปราย เรื่อง ปญหาการใชคําไทย เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2550       

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุนใหชาวไทยท้ังชาติ ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย 

และรวมใจกันใชภาษาไทยใหถูกตอง เพ่ืออนุรักษภาษาไทย ภาษาไทยเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติ ภาษา

เปนสื่อใชติดตอกันและทําใหวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ เจริญข้ึน แตละภาษามีระเบียบของตนแลวแตจะตกลงในหมู

ชนชาตินั้น ภาษาจึงเปนศูนยกลางยึดคนท้ังชาติและเปนเอกลักษณอยูคูชาติไทย สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยโดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาทักษะวิชาการท่ีเก่ียวกับวิชาการภาษาไทย เชน การเปดโอกาสใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมถึง

สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหเกิดประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการแขงขันทักษะภาษาไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยมีการปรับกิจกรรมใหมีความ

เหมาะสมสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในดานตางๆ ใหสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงเห็นควรจัดทําโครงการรักษ

ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2563 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญท่ีจะรวมมือ

รวมใจกัน ทํานุบํารุงสงเสริมอนุรักษภาษาไทย เพ่ือพัฒนาสงเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผูเรียน 

เพ่ือเผยแพรผลงานและกิจกรรมดานภาษาไทย เนื่องในสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2563 เพ่ือยกยองเชิดชู

เกียรติศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบงานดานภาษาไทย สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสงเสริม

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีประสบผลสําเร็จ       

จากความสําคัญดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงเห็นควรจัดทําและ

ดําเนินโครงการรักษภาษาไทย และจัดใหมีกิจกรรมดานภาษาไทย เพ่ือสงเสริมสมรรถนะความสามารถดาน

ภาษาไทยของครูผูสอน ผูเรียนรวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจใหแกสถานศึกษาท่ีสงเสริมพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาไทยใหประสบผลสําเร็จ ประจําปการศึกษา 2563 เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ วันท่ี 29 กรกฎาคม 

2563 และเห็นควรสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยมุงหวังถึงผลการปลูกฝงนิสัยรักการอานแกนักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางยั่งยืน  
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

วัตถุประสงค 

      1. เพ่ือพัฒนาสงเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผูเรียนดานภาษาไทย 

     2. เพ่ือเผยแพรผลงานและกิจกรรมดานภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2563 

    3. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนภาษาไทย นักเรียน ท่ีประสบผลสําเร็จ ประจําป 2563 

 

เปาหมาย 

1. ครูผูสอนภาษาไทยท่ีเปนกรรมการตัดสินการประกวดแขงขัน จํานวน  30 คน 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน 20 คน 

3. นักเรียนผูเขาแขงขัน  จํานวน  50  คน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีสมรรถนะดานภาษาไทยสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงข้ึน 

 2. ครูผูสอนไดเผยแพรผลงานและกิจกรรมดานภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2563 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 17  

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด 

 

ท่ีผานมากระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงม่ันพัฒนาให

นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะการอาน การเขียน และการคิดคํานวณท่ี

เขมแข็ง ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูและการดํารงชีวิตในอนาคต ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด

นโยบายปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกันเพ่ือใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห เรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง โดยปฏิรูปใหเชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตรและการเรียนการสอนยุคใหม และการพัฒนาครู ระบบ

ทดสอบ การวัดและประเมินผล พรอมท้ังเรงรัดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูป

การเรียนรู สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพ่ือเปนเครื่องมือใหเกิด

ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนองคกรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของไทยสูมาตรฐานสากล พรอมกาวสูประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานของความเปนไทย โดยพัฒนาสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาใหเด็กในวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ เนนการพัฒนาผูเรียนเปน

สําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนไทย มุงสรางกระแสสังคมและคนไทยมีนิสัยใฝรู 

รักการอานตั้งแตวัยเด็ก สงเสริมใหสื่อทุกประเภท การพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค 

มีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ี

กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  ดังนั้น เพ่ือพัฒนาหองสมุดโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณลักษณะ ๓ ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษและกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานดี เพ่ือพัฒนานิสัยของเด็กและเยาวชนใหมีนิสัยรักการอาน ไดอยางยั่งยืน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดกระตุนใหโรงเรียนและชุมชนเห็นความสําคัญของ

หองสมุดมีชีวิตในโรงเรียนในการเปนแหลงเรียนรูและปลูกฝงสงเสริมนิสัยรักการอานและการเรียนรูอยาง

สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชนไทย  

ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด สําเร็จลุลวงอยาง 

มีประสิทธิภาพ เห็นผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมจึงควรใหมีการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดในโรงเรียน

กลุมเปาหมาย ท้ัง 50 โรงเรียน โดยมุงพัฒนาท้ังดานบรรยากาศ ดานสื่อสงเสริมการอาน ดานบทบาทของครู

บรรณารักษและกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปนหองสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรูท่ีมีคุณสมบัติครบ ๓ ดี  

คือ หนังสือสงเสริมการอานดี บรรยากาศดี และครูบรรณารักษและกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดี 

2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมดําเนินการ 



87 

  

คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานการเรียนรูอยางสรางสรรคในโรงเรียนและชุมชน 

 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนท้ัง 50 โรงเรียนมีพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปนหองสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู 

เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนมีพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปนหองสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หองสมุดโรงเรียนเปนหองสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรูท่ีมีคุณสมบัติครบ ๓ ดี  

คือ หนังสือสงเสริมการอานดี บรรยากาศดี และครูบรรณารักษและกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดี 

2. การพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมดําเนินการ 

3. เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานการเรียนรูอยางสรางสรรคในโรงเรียนและชุมชน 
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เร่ืองที่ 18 

โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ Electronic – Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศ  

                              วิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

          ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมกับมูลนิธิแพธทูเฮลทและสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ดําเนินการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

พ.ศ.2559 และกฏกระทรวง กําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินงานของสถานศึกษาในการปองกัน

และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2561 เพ่ือใหการดําเนินงานไดผลอยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ 

Electronic – Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้ึน 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือดําเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

           2. เพ่ือนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะ

การจดักิจกรรมแบบ Active Learning 

    

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

โรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  

ผูเขาเรียนท่ีผานการอบรมในระบบ Electronic – Learning รอยละ 30  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูเขาพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศ วิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผานการอบรมในระบบ Electronic – Learning รอยละ 30  

 

 

 

 

 

 

 



89 

  

คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 19  

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ 

(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสตูรตานทุจริตศึกษา) 

 
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรท่ี 1 

“สรางสังคมไมทนตอการทุจริต” ไดมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอ

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยเพ่ือสรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนทํา

หนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคม ไดกําหนดกลยุทธ 4 กลยุทธ คือกลยุทธท่ี 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย

ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม กลยุทธท่ี 2 สงเสริมให

มีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต กลยุทธท่ี 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการ

ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานทุจริต 

 โดยมี 3 กลยุทธท่ีกําหนดใหตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรบทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ 

และรูปแบบการปองกันการทุจริตรวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัย ไดแก  

กลยุทธท่ี 1 ,2 และ 3  เนื่องจากตองปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดี ไมยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการศึกษา นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปปรับใชในการจัดการ

เรียนการสอนใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้นท้ังนี้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาวใหมุงเนนการสราง

ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับความหมายและขอบเขตของการกระทําทุจริตในลักษณะตางๆ ท้ังทางตรง

และทางออม ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตความสําคัญของการตอตานการทุจริต รวมท้ังจัดใหมีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรในแตละชวงวัยของผูเรียนดวย 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมท่ีไมทนการทุจริตทุกรูปแบบและตองการใหสถานศึกษานําแนวคิด หลักสูตรตานทุจริต

ศึกษา และกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริตไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจและคิด

วิเคราะหแยกแยะผิดชอบชั่วดีมีคุณธรรมในใจ สามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม ตรงตามวัตถุของ

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาได 

วัตถุประสงค 

1.  นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชในสถานศึกษา 

2.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

3.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
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เปาหมาย  

 เชิงปริมาณ 

     1. ผูบริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา สามารถนํา

ความรูไปใชในการบริหารจัดการ และแนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได

อยางจริงจังและตอเนื่อง           

     2.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 5 สหวิทยาเขต 

เชิงคุณภาพ 

 1. ผูบริหารและครูในโรงเรียน 50 แหง มีความรูและทักษะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตาน

ทุจริตศึกษาในสถานศึกษาระดับดี (4) ถึงดีมาก (5) 

 2. สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษาไดระดับดี (4)  

ถึงดีมาก (5) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

           1. ผูบริหารและครูมีความรูและทักษะการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรูตามหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไดครบถวนตามท่ีกําหนด 
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เร่ืองที่ 20  

โครงการนิเทศติดตามนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลที่ 10 

ที่สอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนาสูการปฎิบัต ิ

 

สืบเนื่องจากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักถึงความสําคัญของการ

นําพระราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 มาสูการปฏิบัติ  ท่ีใหการศึกษามุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 

4 ดาน ไดแก 1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 2. มีพ้ืนท่ีฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 3. มีงานทํา 

มีอาชีพ 4. เปนพลเมืองดี  ซ่ึงจากพระราโชบายนี้ จึงจําเปนตองนําหลักการและแนวคิดสูโรงเรียนโดยการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพ่ือสงเสริมมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน  ซ่ึงหลักการดังกลาวมีความเก่ียวของสอดคลองกับหลัก

พระพุทธศาสนา ท่ีจะพัฒนาผูเรียนและสามารถเขาถึงไดอยางเปนรูปธรรมและเชิงประจักษ  สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จึงมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยศักยภาพของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน

ในการนําหลักการสูการปฏิบัติเพ่ือสรางกลไกในการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตาม 

ซ่ึงจะทําใหกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดลงสูตัวผูเรียนไดอยางถูกตองตรงตาม

ประเด็น ชวยใหครูไดพัฒนาตนเองไดดียิ่งข้ึน   พระบรมราโชบายท่ีครูทุกคนควรทราบและนอมนํามาปฏิบัติ

เผยแพรใหครูท้ังหลายไดรับทราบและเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือสรางคุณภาพของผูเรียนโดยตรง ใหเกิดความ

ตอเนื่องยั่งยืน ในการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 ท่ีสอดคลองกับหลัก

พระพุทธศาสนาสูการปฎิบัติของโรงเรียนท้ัง 50 โรงเรียนข้ึนเพ่ือใหโรงเรียนไดมีแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีจะจัดข้ึนในโรงเรียน 

ในการนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงมีโครงการนิเทศติดตามการนอมนําพระ

บรม  ราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 ท่ีสอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนาสูการปฎิบัติของโรงเรียนท้ัง 

50 โรงเรียนข้ึน เพ่ือใหโรงเรียนไดมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือให

ไดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดลงสูตัวผูเรียนไดอยางถูกตองตรงตามประเด็น  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนิเทศติดตามโรงเรียนและครูผูสอนของโรงเรียน เพ่ือขับเคลื่อนพระบรมราโชวาทดานการศึกษา

ของรัชกาลท่ี 10 ท่ีสอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนาสูการปฎิบัติ 

2. เพ่ือสรุปผลการทํากิจกรรมของโรงเรียนใหมีเทคนิคและรูปแบบการนิเทศภายในท่ีเปนระบบ 

3. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการนําพระราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 มาสูการปฏิบัติ 

   

เปาหมาย  
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 เชิงปริมาณ 

      1. ผูบริหารหรือหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 50 คน   

                2. นักเรียนในสังกัด สพม.18 

เชิงคุณภาพ 

 1.  รอยละ 80  ของตัวชี้วัดท่ี 1 ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบัน 

 2.  รอยละ 80  ตัวชี้วัดท่ี 3 สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรู   

          แสดงออกถึงความรักสถาบันหลักชองชาติ 

      3. รอยละ 80   ตัวชี้วัดท่ี 4 สถานศึกษาท่ีนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของในหลวง ร.10 

และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

รอยละ 100 ของโรงเรียนเขารับการประชุมปฏิบัติการมีรายงานสรุปแนวทางการนําพระราโชบายดาน

การศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ และโรงเรียน 50 โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดลงสูการปฏิบัติ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เร่ืองที่ 21  

โครงการนิเทศติดตามโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

สืบเนื่องจากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ

จํานวน 12 โรงเรียน ไดเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซ่ึงมีการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียนท่ีนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ

สถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อยางบูรณาการ โรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาผูเรียน

โดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง 

เปน” คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแทใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา

เปนฐานการดําเนินชีวิต โดยมีผูบริหาร และคณะครูเปนกัลยาณมิตร ชวยกันพัฒนาดําเนินการจัดการศึกษาให

ผูเรียนมีวิถีการทํางาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู  วิถีวัฒนธรรมตาง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ท่ีนําไปสู “ปญญา” 

วิถีชีวิตท่ีดีงามตามหลักไตรสิกขาท้ัง 3 ดาน  คือ ศีล (พฤติกรรม)  จิตใจ (สมาธิ)  ปญญา  มีศรัทธาเลื่อมใสและ

มีความเขาใจในพระรัตนตรัย ในกฎแหงกรรม และในหลักบาปบุญคุณโทษ มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรูที

ดี จูงใจ ใฝรู  รูจักการคนควา การจดบันทึกใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะหประมวลผล 

สามารถนําเสนอถายทอดไดท้ังแบบกลุมและรายบุคคล มีทักษะชีวิตเทาทันตอสิ่งเราภายนอก และกิเลสภายใน

ตนสามารถแกปญหาชีวิตได สามารถนําหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตไดมีฐานชีวิตท่ีดีมี

ทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติธรรม เกิดปญญาเขาใจในสัจธรรมในชีวิต ไดตามวุฒิภาวะของตน สามารถตอยอด

พัฒนาไปสูปการปฏิบัติธรรมใหเกิดความเจริญงอกงามในธรรมท่ีสูงยิ่งข้ึนไป  ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เนนการ

จัดสภาพทุก ๆ ดาน เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยาง บูรณาการ โดยสงเสริมใหเกิดความ

เจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  4 ประการ คือ1) สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยูใกลคนดี ใกล

ผูรู มีครู อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อท่ีดี  2) สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการ

สอนท่ีดี  3) โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลท่ีดีและถูกวิธี    

4) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง ความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดถูกตองเหมาะสม 

 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จึงมีความจําเปนในการติดตามนิเทศการ

ดําเนินงานใหครบถวนตามหลักอัตลักษณ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือใหงานโรงเรียนวิถีพุทธไดบรรลุ

เปาประสงคท่ีกําหนด โดยเปนการนิเทศติดตามใหกําลังใจโรงเรียนผูดําเนินกิจกรรมใหกับผูเรียนโรงเรียนใน

สังกัด 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนิเทศติดตามวิธีการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

2. เพ่ือใหผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอนของ มีแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธท่ีถูกตองและ

ครบถวนตามอัตลักษณ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ   

เปาหมาย  

 เชิงปริมาณ 

     1. ผูอํานวยการหรือครู  ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 12 โรงเรียน   

     2. นักเรียนในสังกัด สพม.18 

          เชิงคุณภาพ 

        โรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมตามอัตลักษณ 29 ประการ รอยละ 100  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       รอยละ 100  โรงเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ   
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 เร่ืองที่ 22  

งานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม 

 

การศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2551 

“บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพรองเก่ียวกับกระบวนการทางจิตวิทยา 

ความบกพรองนี้เก่ียวของกับการใชภาษาของเด็กท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหลานี้อาจมีปญหา

ทางดาน การฟง การคิด การพูดคุยกับผูอ่ืน การอาน การสะกดคํา หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร รวมไปถึงผูท่ี

มีความบกพรองทางการรับรู การไดรับบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซีย และ อะเฟเซีย แตไมรวมถึง

เด็กท่ีมีปญหาอันเกิดจากความบกพรองทางสายตา ทางการไดยิน และทางการเคลื่อนไหว ปญญาออน ความ

บกพรอง ทางอารมณ และความเสียเปรียบทางสภาพแวดลอม” ลักษณะท่ัวไปของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 

จะมีความ บกพรองทางการพูด การสื่อสาร การเรียนวิชาทักษะ การสรางแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผล

การเรียน ใหผลไมแนนอน ยากแกการพยากรณ บกพรองทางการรับรู การเคลื่อนไหว มีอารมณไมคงท่ี โยกตัว

หรือผงกศีรษะบอย ๆ มีพัฒนาการทางรางกายไมคงท่ี มีพฤติกรรมไมคงเสนคงวา เสียสมาธิงายแสดงพฤติกรรม

แปลก ๆ มีปญหาในการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก เพ่ือใหทราบถึงระดับ

ความสามารถและพัฒนาการของเด็กแตละคน 

2. เพ่ือใหครูผูสอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

(IEP : Individual Education Program) ท่ีเหมาะสมตอพัฒนาการและความตองการพิเศษของเด็กแตละคน 

และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูทุกคน ไดรับการพัฒนาทักษะในดานการอานการเขียนและ

การคิดคํานวณ ท้ัง 3 ดาน ไดรับการพัฒนาทางดานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ อยาง เต็มตาม

ศักยภาพเปนรายบุคคล 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

2. ครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการคัดกรองและประเมินความตองการของเด็ก และสามารถจัดทําแผนการ

ศึกษาเฉพาะบุคค 

 

 

 

 



96 
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เร่ืองที่ 23  

โครงการการขยายผลพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศ ติดตาม  

เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาะการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

ภาษาอังกฤษนับเปนภาษาสากลและเปนท่ียอมรับวาเปนภาษาท่ีจําเปนในการเปนสื่อกลางในการ

สื่อสารกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตปพ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมี

ขอตกลง รวมกันในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เพ่ือการ พัฒนาประเทศรวมกัน ท้ังทางดานความม่ันคง 

ดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จําเปนอยางยิ่งท่ีตอง พัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทันตอสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษจึงเปนทักษะสําคัญประการหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 และเปนเปาหมายในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2579) 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายเรงดวนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนาม

บันทึกความเขาใจรวม (MOU) กับสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยโดยเอกอัครราชทูตอังกฤษประจํา

ประเทศไทย ฯพณฯ Brian Davidson ในความรวมมือเพ่ือจัดตั้งศูนยอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคซ่ึง

ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพ่ือยกระดับทางดานภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางแบบ 

Communicative Approach อยางเขมขนจากผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานสากลและมีความพรอมดานเครือขาย โดยการอบรมในแตละรอบ จะเปนการจัดอบรมแบบเขมขน

โดยมีวิทยากรชาวตางชาติจากบริติช เคานซิล ระยะเวลา 3 สัปดาห ซ่ึงการอบรมวิทยากรมุงเนนในการ

สนับสนุน สงเสริมใหครูใชภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียนอยางเหมาะสมตามบริบท และในการจัดกิจกรรมตางๆ ให 

มุงเนนการสื่อสาร โดยใชกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และแบบ active learning ท้ังนี้โครงการ

อบรมพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ไดสิ้นสุดลงแลวแตยังมีครผููสอนภาษาอังกฤษ

อีกจํานวนหน่ึงท่ียังไมไดเขารับการอบรมพัฒนา  

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จึงตองการขยายผลการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และออกแบบ วางแผนการนิเทศ ติดตาม เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษท้ังระบบ เพ่ือการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง อันจะสงผลไป

ยังการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงค 
 

     1. เพ่ือขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ียังไมไดเขา

รับการอบรมพัฒนาในโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ในระดับภูมิภาค 
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     2.  เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูท่ีผานการอบรมในโครงการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และครูท่ีผานการอบรมจากการขยายผลโครงการ     

   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       1. นักเรียนในโรงเรียนท่ีมีครูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครู Boot 

Camp ใชภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารได 

                2. ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมขยายผลการพัฒนาครู Boot Camp จัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่ 24  

โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดวยการจัดการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนเจาภาพในการรวบรวม

ขอมูลจากสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับแนวทางการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

ของทุกหนวยงานเพ่ือจัดทําเปนภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใชประโยชน (สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2561) และกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนนเพ่ือการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 

ใหมีจัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย ในสวนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการรวบรวมฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาท้ังหมด เพ่ือให

เกิดสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชไดจริงและมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน สามารถ

นําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนงานระบบคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ิมประสิทธิภาพดวยการเชาสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

มีระบบโปรแกรมสารสนเทศ EMIS, B-Obec, SGS, SESA, PSC, DMC ฯลฯ 

ทางดานการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชเครื่องมือรูปแบบ Digital Technology 

ระบบออฟไลนหรือออฟไลนในการพัฒนาตนเองผาน Digital Platform อยางหลากหลาย ใชเทคโนโลยีและ

ดิจิทัลเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและการบริหารจัดการ สงเสริมการสรางองค

ความรูและตนแบบวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาทางไกล สรางองคความรูและ

เนื้อหาและเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผน การจัดการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอยางยั่งยืน สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดาน Digital Literacy ในการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงรัด การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับภาคี

เครือขาย และเผยแพร สื่อสาร สรางการรับรู สูนานาชาติ 
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เร่ืองที่ 25  

โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สูผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่เปนเลิศ 

 

สํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาอยาง

ตอเนื่อง สําหรับปการศึกษา 2562-2563 ดําเนินการตามนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ

มัธยมศึกษา คือ ตอยอดจากระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะในดานการจัดการเรียนรู เชิงรุก ดาน

ภาษาตางประเทศ และดานการรูภาษาคอมพิวเตอร ตอยอดในการจัดการเรียนรูดวยสะเต็มศึกษาและ

ภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) และจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสราง

อาชีพและการมีงานทํา เปาประสงคหลักเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ไดแก ความสามารถในการอานการเขียน

การสื่อสารและการคิดคํานวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียน

ทุกคนมีสวนรวม จัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน และมีการตรวจสอบและประเมิน

ความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ตามหลักของการวัดและประเมินผลการจัด

การศึกษา โดยสํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดกําหนรูปแบบของการขับเคลื่อนเพ่ือเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติแกสถานศึกษาทุกแหงตามข้ันตอนเปนวงจรคุณภาพของการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศ 5 ข้ัน 

(SILLA Model) ดังนี้ 

1) การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Planning) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการ

ดําเนินงานในวงรอบการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีผานมาโดยรอบดาน 

2) การกําหนดเปาหมายและคนหารูปแบบการดําเนินงาน (Identify Fit Model) การทบทวนสรางความรู 

ซักซอมความเขาใจ กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลทักษะการคิด วิเคราะห และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ดวยเครื่องมือท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ อยางเปนระบบและไมเพ่ิมภาระ โดยใชระบบบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (SGS) และระบบอ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียน 

3) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูการลงมือปฏิบัติ (Learn to Do) สรางเครือขายครู

ตนแบบท่ีมีการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงหรือการจัดการเรียนรูเชิงรุก ท่ีหลากหลายวิธี 

4) การมีสวนรวมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Learning Together) ใชกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยใชหลักการนิเทศแบบชี้แนะผสานกับกระวน

การของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

5) การนําเสนอภาพความสําเร็จสูการตอยอด (Accomplish Goals) นําผลการประเมินมาแกไข ปรับปรุง

ผลงาน ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา และสามารถเผยแพรผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศสู

สาธารณชน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางธนนันท คณะรมย ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

นิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

ดานปริมาณ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18  จังหวัดชลบุรี และ 

จังหวัดระยอง  จํานวน 50 

โรงเรียน และบคุลากรใน 

50 โรงเรียน 

ดานคุณภาพ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18  จังหวัดชลบุรี และ 

จังหวัดระยองดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามกลยุทธ สพฐ. อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1. เพ่ือใหศึกษานิเทศกจัดทํา

แผนการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ 

ประจาํปงบประมาณ 2563  

2. เพ่ือใหศึกษานิเทศก สพม.18 

ดําเนินการนิเทศตามแผน 

ปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามกลยุทธ สพฐ. 

 

 

 

 

 

1. การประชุมปฏิบัติการและ

จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ คูมือ

นิเทศและเครื่องมือการนิเทศ

การศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2563 

2. ดําเนินการนิเทศตาม

แผนปฏิบัติการครบท้ัง 50 

โรงเรียน โรงเรียนละไมต่ํากวา  

2 ครั้งตอภาคเรียน ท้ัง 8 กลุม

สาระการเรยีนรูและ 1 กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนพรอมท้ังงานตาม

นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบาย สพฐ 

3. สรปุผล และรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ   

 

- แบบนิเทศ 

ติดตามการ

ดําเนินงาน

ระดับ

สถานศึกษา 

กุมภาพันธ 

2563 

 

 

 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน 

2563 

นางธนนันท คณะรมย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางธนนันท คณะรมย ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

พัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเขา

รับการพัฒนากอน

แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง

ศึกษานิเทศก 

1. ศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน 

ไดรับการพัฒนาตามวัตถุประสงค

ของโครงการ 

2. ศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน 

ไดรับการฝกประสบการณนิเทศ

การศึกษาสภาพจริง 

ในสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 

ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตนแบบ 

เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอน

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศึกษานิเทศก  

จํานวน 17 คน 

 

 

 

1. ประชุมเตรียมความพรอมรับ

การพัฒนาและศึกษาดูงาน 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. พัฒนากอนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงศึกษานิเทศก  

จํานวน 17 คน ตามตาราง

กําหนดการพัฒนา  

ระหวางวันท่ี 17 มกราคม ถึง

วันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

3. สรุปผล และรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

 

แบบประเมิน 

 

17 มกราคม 

2563 

 

 

 

มกราคม –

กุมภาพันธ 

2563 

 

 

 

กุมภาพันธ 

2563 

นางธนนันท คณะรมย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางธนนันท คณะรมย ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

การนิเทศพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

18 

1. ครูผูรับผิดชอบงานนิเทศ

ภายใน โรงเรียนละ 1 คน   

2. ศึกษานิเทศกและกรรมการ

ดําเนินงาน จํานวน 20 คน 

1. เพ่ือพัฒนาฝายบริหารและ

ฝายวิชาการของโรงเรียนให

ดําเนินการนิเทศภายใน เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาทีมงานนิเทศของ

โรงเรียนใหมีเทคนิคและรปูแบบ

การนิเทศภายในท่ีเปนระบบ 

3. เพ่ือใหโรงเรียนมีแนว

ทางการนิเทศภายในอยางเปน

ระบบชัดเจนลงสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคและ

รูปแบบการนิเทศพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงาน

นิเทศภายใน โรงเรยีนละ 1 คน  

จํานวน 50 คน ศึกษานิเทศก

และเจาหนาท่ี 20 คน รวม 70 

คน (1 วัน) 

2. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

- แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

- แบบรายงาน

การนิเทศ 

พฤษภาคม 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน 

2563 

 

 

 

 

นางธนนันท คณะรมย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางธนนันท คณะรมย ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

นิเทศติดตามการ

ขับเคลื่อนการ

พัฒนาสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 

(Eastern 

Economic 

corridor : EEC) 

ดานภาษา 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และการ

ประกอบอาชีพ 10 

อุตสาหกรรม (รุนท่ี 

1 และรุนท่ี 2) 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาท่ีอยูในระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

จํานวน  50  โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศท่ีสองท่ีใชใน

การสื่อสารในระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาค 

ตะวันออก 

2. ผลงานทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

เพ่ือนิเทศติดตามการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern 

Economic corridor : EEC) 

ดานภาษา วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และการประกอบ

อาชีพ 10 อุตสาหกรรม  

(รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2) 

 

 

 

1. นิเทศติดตามการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

EEC และการผลิตสื่อดิจิทัลท่ีใช

ในการจัดการเรียนรูครบท้ัง 3 

ดาน ดานภาษา วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และการ

ประกอบอาชีพ 10 

อุตสาหกรรม  

2. ติดตามนิเทศโดย

คณะกรรมการรวมกับสวนกลาง 

3. สรุปรายงานผลและจัดทํา

เอกสารประเมินผล 

- แบบประเมิน 

- แบบสํารวจ 

มีนาคม 

2563 

 

 

 

 

 

 

นางธนนันท คณะรมย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

3. ผลงานเชิงนวัตกรรมของ

ผูเรียนท่ีสอดคลองในระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

สิ่งแวดลอม 

4. คุณลักษณะพ้ืนฐานการเปน

ผูประกอบการ และแรงงานระดับ

ฝมือท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางธนนันท คณะรมย ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการ

บริหารจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนใน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

18 (ก.ต.ป.น.) 

เชิงปริมาณ 

1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 2 ครั้ง 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา จํานวน 2 

ครั้ง 

3. จัดพิมพรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ  

เชิงคุณภาพ 

1. คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา มีความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีและกําหนด

นโยบายไดถูกตอง 

1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการบริการจัด

การศึกษาของโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 

2. เพ่ือรับทราบผลการบริหาร

จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 

3. เพ่ือเผยแพรผลการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด 

 

 

 

1. ดําเนินการติดตามการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี ตามปฏิทินนิเทศ 

50 โรงเรียน 

2. การประชุมปฏิบัติการ

สรุปผล และรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 1 วัน 

 

แบบประเมิน

การบริหารจดั 

การศึกษาของ

โรงเรียนใน

สังกัด 

กรกฎาคม – 

กันยายน 

2563 

 

กันยายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

นางธนนันท คณะรมย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

2. โรงเรียนในสังกัดมีการบริหาร

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

นักเรียนมีคุณภาพการศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางธนนันท คณะรมย ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในยุค

ศตวรรษท่ี 21 

“งานมหกรรม

วิชาการ เพ่ือ

แลกเปลีย่นเรียนรู

งานตามนโยบาย

และจุดเนนทางการ

ศึกษา” สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

18 

เชิงปริมาณ 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน  

จํานวน 50 คน 

2. รองผูอํานวยการโรงเรียน

จํานวน 100 คน 

3.  ครูผูสอน จํานวน 320  คน 

4.  คณะทํางาน จํานวน 20  คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 สูงข้ึน 

2. ผูบริหาร  ครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา มีประสบการณ

และแนวทางการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหอาน

ออก เขียนได มีทักษะการคิด

วิเคราะห สังเคราะห แกปญหา 

และเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน 

จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

3. เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ 

PLC (Professional Learning 

Community) ชุมชนการเรียนรู

จัดงานมหกรรมวิชาการ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

งานตามนโยบายและจุดเนน

ทางการศึกษา  

จัดเวทีเพ่ือนําเสนอผลการ

พัฒนางานวิชาการของทุก

โรงเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานดานวิชาการ ประกวด Best 

Practice ของโรงเรียนและ

แขงขัน OBEC AWORDS ของ

โรงเรียน  ครผููสอน และ

บุคลากรทางการศึกษา ป

การศึกษา 2563 โดยแบงตาม

ขนาดโรงเรียน ในรูปแบบ

นิทรรศการ จํานวน 1 วัน 

- แบบประเมิน 

- แบบสํารวจ 

กันยายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

นางธนนันท คณะรมย 

และคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

3. ผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก 

มีรูปแบบการนิเทศ 

4. ผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศก 

มีนวัตกรรมและผลงานทาง

วิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง 

 

ทางวิชาชีพและการจัดทํา

ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีขอ

เลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางน้ําคาง โตจินดา ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

สงเสริมพัฒนา

ระบบประกันและ

การประเมิน

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

แนวใหม  โดยตน

สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

18 

 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  

จํานวน  50  แหง  

2. คณะกรรมการนิเทศติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาจํานวน  

30  คน 

เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18  จํานวน   

50 แหง  สามารถพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ือใหสถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาท่ี

เขมแข็งเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือ นิเทศ กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาใหได

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

พรอมรบัการประเมินภายนอก

รอบสี่ (พ.ศ. 2558-2563) 

 

 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา (แนว

ใหม) โดยตนสังกัด  ตาม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

ภายในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

2. นิเทศ กํากับ ติดตามและ

ประเมินระบบการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวใหม โดยตนสังกัด 

3. สรุปรายงานโครงการ 

- แบบประเมิน 

มาตรฐาน 

- แบบตรวจสอบ

ระบบประกัน

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

 

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

5 วัน 

(เมษายน 

– กันยายน 

2563) 

1 วัน 

 

 

 

นางน้ําคาง โตจินดา 

และคณะ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางสาวสุภลักษณ สีใส ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

สงเสริมงานวิจัย

เพ่ือสรางนวัตกรรม

ในการนําไปใช

ประโยชน 

ตอสถานศึกษา 

ในสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 

 

เชิงปริมาณ 

-  โรงเรียน 50 โรงเรียนในสงักัด

มัธยมศึกษาเขต 18 มีผลงานวิจัย

อยางนอย 1 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

-  งานวิจัยของโรงเรยีน 50 

โรงเรียน มีผลการประเมิน

งานวิจัยถูกตองรอยละ 100          

1. เพ่ือแลกเปลี่ยน/เผยแพร

แนวคิดในการทําวิจัยและ

ประโยชนท่ีไดรับ 

2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใน

การขับเคลื่อนงานวิจัย

สถานศึกษา 

 

 

 

 

1. การประชุมคณะกรรมการ

ตัดสินผลงานวิจัย ปการศึกษา 

2562 

2. การคัดเลือกผลงานวิจัย

ระดับสหวิทยาเขต 

3. การคัดเลือกผลงานวิจัย

ระดับเขตพ้ืนท่ี 

4. ประกาศผลคัดเลือก

งานวิจัย 

- แบบนิเทศ 

ติดตามการ

ดําเนินงานวิจัย 

- แบบประเมินผล

งานวิจัย 

มีนาคม 

2563 

 

พฤษภาคม 

2563 

พฤษภาคม 

2563 

มิถุนายน 

2563 

 

 

 

 

นางสาวสุภลักษณ สีใส

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นางสาวสุภลักษณ สีใส ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

การขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC 

(Professional 

Learning 

Community) 

“ชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ” สู

สถานศึกษาในทุก

กลุมสาระการ

เรียนรู 

เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 50 

โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนเกิดการปฏิบัติงานใน

ลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูโดย

มีผลการดําเนินงานพัฒนาข้ึน

รอยละ 80 

1. เพ่ือใหศึกษานิเทศก 

ออกแบบการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม สงเสริมสนับสนุนให 

ผูบริหารสถานศึกษาและครู 

นํากระบวนการ PLC 

(Professional Learning 

Community) ชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ ไปสูการปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

2. เพ่ือใหเกิดผลการยกระดับ

ผลการปฏิบัติงานในแตละดาน

ของสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

1. การประชุมการนิเทศติดตาม

การดําเนินงาน PLC ใน 8 กลุม

สาระ ตามสหวิทยาเขต 

  - แตงตั้งคณะกรรมการ   

     ขับเคลื่อน PLC สู  

     สถานศึกษาระดับ  

     สหวิทยาเขต 

2.  กําหนดรูปแบบกระบวนการ 

PLC ของแตละสหวิทยาเขต 

   - ออกแบบ และวางแผนแนว 

ทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 

PLC สูสถานศึกษา ในแตละ

ระดับสหวิทยาเขต 

3. กํากับ ติดตามนิเทศและ 

ประเมินผลการขับเคลื่อน 

กระบวนการ PLC ของแตละ 

- แบบนิเทศ 

ติดตามการ

ดําเนินงานวิจัย 

- แบบประเมินผล

การดํางาน PLC 

พฤษภาคม 

2563 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 

2563 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภลักษณ สีใส

และคณะ 
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สหวิทยาเขต พฤษภาคม 

- กันยายน 

2563 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายอมร สุดแสวง ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

การจัดการเรียนรู

สะเต็มศึกษา 

(STEM) เพ่ือการ

พัฒนาสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน

โดยใชโครงงานเปน

ฐาน และปญหา

เปนฐาน 

เชิงปริมาณ 

1. ครูกลุมตัวอยางในโครงการฯ 

(สสวท.) จํานวน 30 คน 

2. ศึกษานิเทศก จํานวน 6 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ  

มีการบูรณาการการจัดการเรียน

การสอนสะเต็มศึกษาใน

สถานศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

2. ครูกลุมตัวอยางในโครงการฯ 

(สสวท.) จัดการเรียนการสอนสะ

เต็มศึกษาท่ีสงผลใหผูเรียนเกิด 

ทักษะการคิด วิเคราะห ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

1. ประเมินผลการการจัดการ

เรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน

สถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเขา

รวมโครงการฯ 

2. ยกระดับโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการฯ ใหมีการจัดการเรียน

การสอนสะเต็มศึกษา สงเสริม

ผูเรียนใหเกิดทักษะการคิด 

วิเคราะห 

 

 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันและ

ปญหา 

2. ประชุมทางไกล “จัดการ

เรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช

โครงงานเปนฐาน และปญหา

เปนฐาน” 

3. การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนสะเต็มศึกษาโดยใชโครงงาน

เปนฐาน และปญหาเปนฐาน 

ครั้งท่ี 1 

4. การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนสะเต็มศึกษาโดยใชโครงงาน

เปนฐาน และปญหาเปนฐาน 

ครั้งท่ี 2 

1. แบบตรวจสอบ

รายการ 

2. แบบทดสอบ

แบบออนไลน 

3. แบบสังเกต 

4. แบบประเมิน 

มกราคม  

63 

มีนาคม 

63 

 

 

พฤษภาคม 

63 

 

 

 

กรกฎาคม 

63 

 

 

 

ศน.อมร พรอมดวย

ศึกษานิเทศก 5 คน 

ศน.อมร, ศน.น้ําคาง 

ศึกษานิเทศกอีก 4 คน 

และครู 20 คน 

 

ศน.อมร , ศน.น้ําคาง

พรอมดวย 

ศึกษานิเทศก 4 คน 

 

 

ศน.อมร , ศน.น้ําคาง

พรอมดวย 

ศึกษานิเทศก 4 คน 
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5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

สิงหาคม 

2563 

 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายอมร สุดแสวง ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

การนิเทศการ

จัดการเรียนรูเชิงรุก 

(Active Learning) 

ตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะเพ่ือ

สงเสริมสมรรถนะ

เด็กไทยในศตวรรษ

ท่ี 21 รองรับเขต

พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 

ดวยการนิเทศแบบ 

การโคชและพ่ีเลี้ยง 

(Coaching and 

Mentoring) 

เชิงปริมาณ 

1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

8 กลุมสาระ จํานวน 400 คน 

2. ครูแกนนําการจัดการเรียนรู

เชิงรุก จํานวน   800  คน 

3. ศึกษานิเทศก จํานวน 8 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ไดเครือขายแกนนําครูผูสอน

การจัดการเรียนรูเชิงรุกท่ี

จัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูง 

2. ศึกษานิเทศกไดเทคนิควิธี

และรูปแบบการจัดการเรียนรู

เชิงรุกตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ เพ่ือสงเสริม

สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน ท่ี

1. พัฒนาทักษะการนิเทศของ

ศึกษานิเทศกในการนิเทศการ

จัดการเรียนรูเชิงรุกตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช

การนิเทศแบบการโคชและ 

พ่ีเลี้ยง  

2. พัฒนาครูผูสอนแกนนําการ

จัดการเรียนรูเชิงรุกของ

โรงเรียน ใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูเชิงรุก

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เพ่ือสงเสริมสมรรถนะท่ีสําคัญ

ของผูเรียน และสามารถนําไป

ขยายผลตอเพ่ือครูได 

3. เกิดองคความรูและแนว

ปฏิบัติสําหรับรูปแบบกิจกรรม

1. ศึกษาสภาพปจจุบันและ

ปญหา 

2. ประชุมปฏิบัติการ การนิเทศ

การจัดการเรียนรูเชิงรุกสงเสริม

สมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 

21 เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก ดวยการนิเทศ

แบบการโคชและพ่ีเลี้ยง 

3. ประชุมทางไกล การจัดการ

เรียนรูเชิงรุก สงเสริมสมรรถนะ

เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ

รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ดวยการนิเทศแบบ

การโคชและพ่ีเลี้ยง 

1. แบบสังเกต 

2. แบบทดสอบ

แบบออนไลน 

3. แบบตรวจสอบ

รายการ 

4. รายงานการ

ประเมินโครงการ 

มกราคม  

63 

มกราคม  

63 

 

 

 

 

กุมภาพันธ 

63 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

 

ศึกษานิเทศก 8 คน 

 

 

 

 

 

ศึกษานิเทศก 8 คน 

และ 

หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู 8 กลุมสาระ 

 

 

ศึกษานิเทศก 8 คน 
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เหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 

 

การจัดการเรียนรูเชิงรุกใน

สถานศึกษาโดยภาพรวม ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

4. การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล การจดัการเรียนรู

เชิงรุกฯ 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

กุมภาพันธ 

– มีนาคม 

63 

เมษายน 

2563 

 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายอมร สุดแสวง ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

การเรียนรูทางไกล

สรางสรรค

นวัตกรรม

การศึกษาเพ่ือเสริม

สมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียนในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ผาน

รูปแบบ Digital 

Platform การ

เรียนรูดวยตนเอง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

18 

เชิงปริมาณ 

1. ครูแกนนําสรางสรรค

นวัตกรรม จํานวน 400 คน 

2. ศึกษานิเทศก จํานวน 8 คน 

3. คณะทํางาน จํานวน 10 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ได Digital Platform ท่ีมี

ความเหมาะสมตอการพัฒนา

ศักยภาพครูในรูปแบบการเรียนรู

ทางไกล 

2. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีคักย

ภายในการจัดการเรียนรูโดยใช

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. สรางนวัตกรรมพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดวยรูปแบบ 

Digital Platform  

2. พัฒนาครูผูสอนใหเปนผู

สรรคสรางนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู  

 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันและ

ปญหา 

2. ประชุมคณะทํางาน “ประชุม

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม 

การเรียนรูทางไกลผาน Digital 

Platform” 

3. ประชุมทางไกล “สรางสรรค

นวัตกรรมการเรียนรูทันยุค

ศตวรรษท่ี 21 ดวย Digital 

Platform” 

4. กิจกรรมการเรียนรูผาน 

Digital Platform และกํากับ

ติดตามดวยการนิเทศทางไกล 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบทดสอบ

แบบออนไลน 

3. แบบสังเกต 

4. แบบประเมิน 

มกราคม  

63 

มกราคม  

63 

 

 

กุมภาพันธ 

63 

 

 

มีนาคม – 

พฤษภาคม 

63 

ศน.อมรและศน.จาฤภณ 

 

ศน.อมรและศน.จาฤภณ 

พรอมดวยคณะทํางาน 

จํานวน 10 คน 

 

 

ศน.อมร, ศน.จาฤภณ

และศึกษานิเทศก 6 คน 

คณะทํางาน 10 คน และ 

ครูแกนนําสรางสรรค

นวัตกรรม 400 คน 

ศึกษานิเทศก 8 คน และ 

ครูแกนนําสรางสรรค

นวัตกรรม 400 คน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

5. การนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

มิถุนายน – 

กรกฎาคม 

63 

สิงหาคม 

2563 

ศึกษานิเทศก 8 คน 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายอมร สุดแสวง ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

ขับเคลื่อนการ

จัดการเรียนรู

วิทยาการคํานวณ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

18 

เชิงปริมาณ 

1)  ครูผูสอนรายวิชาวิทยาการ

คํานวณ จํานวน 200 คน 

2)  นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

สพม. 18 จํานวน 77,758 คน 

3)  โรงเรียนในสังกัด สพม. 18

จํานวน 50 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ครู ในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 ไดรับการฝกอบรมใหมี

ความรูความเขาใจและ

ความสามารถในการจัดการ

เรียนรูตามนโยบายสงเสริมให

เด็กไทยยุคใหมเกงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิศวกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมี

ความรูความเขาใจและสามารถ

จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

และการออกแบบเทคโนโลยี

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 

2. เพ่ือนิเทศติดตามและให

คําปรึกษาดานการจัดการเรียนรู

ใหมีศักยภาพในการจัดการ

เรียนรูวิทยาการคํานวณและ

การออกแบบเทคโนโลยีของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 18 

 

1. ประชุมเตรียมความพรอม 

 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ

และออกแบบ รุนท่ี 1 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ

และออกแบบ รุนท่ี 2 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

4. การนิเทศติดตามการจัดการ

เรียนรูวิทยาการคํานวณและ

การออกแบบเทคโนโลย ี

 

1. แบบสังเกต 

2. แบบทดสอบ

แบบออนไลน 

3. แบบตรวจสอบ

รายการ 

4. รายงานการ

ประเมินโครงการ 

มีนาคม 63 
 

มีนาคม  63 

 

 

 

 
มีนาคม  63 

 

 

 

 

พฤษภาคม 

63 

 

 

ศน.อมร, ณรงคศักดิ์ 

และคณะศึกษานิเทศก 

ศน.อมร, ณรงคศักดิ์ 

และคณะศึกษานิเทศก 

 

 
 

ศน.อมร, ณรงคศักดิ์ 

และคณะศึกษานิเทศก 

 

 

 

ศน.อมร, ณรงคศักดิ์ 

และคณะศึกษานิเทศก 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร 

และภาษาคอมพิวเตอร หรือ 

Coding ไดอยางมีคุณภาพ 

2. นักเรียน ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18  มีความรู

ความเขาใจ มีทักษะ 

กระบวนการคิด การแกปญหา 

และความสามารถดานวิทยาการ

คํานวณและการออกแบบ

เทคโนโลยี ตามนโยบายสงเสริม

ใหเด็กไทยยุคใหมเกง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร 

โปรแกรมเมอร และ

ภาษาคอมพิวเตอร หรือ Coding 

ไดอยางมีคุณภาพ 

3)  โรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 ไดรับการนิเทศติดตาม

 5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

พฤษภาคม 

63 

ศน.อมร, ณรงคศักดิ์ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

และใหคําปรึกษา เพ่ือจัดการ

เรียนรูตามนโยบายสงเสริมให

เด็กไทยยุคใหมเกงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิศวกรรม 

คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร 

และภาษาคอมพิวเตอร หรือ 

Coding ไดอยางมีคุณภาพ 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายบุญลือ คําถวาย ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

ประเมินและพัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษาให

สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน

และพ้ืนท่ี 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีการประเมิน

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2. สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและพ้ืนท่ีใหสอดคลอง

กับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 

21 โดยเนนการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล 

เชิงคุณภาพ 

- สถานศึกษามีการประเมินและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของ 

1. เพ่ือประเมินและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนและ

พ้ืนท่ีใหสอดคลองกับ 

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

 

1. ประชุมสรางความรูความ

เขาใจในการประเมินและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2. นิเทศติดตามการประเมิน

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

- แบบติดตาม 

การประเมินและ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

พฤษภาคม 

2563 

 

 

 

มิถุนายน - 

ตุลาคม 

2563 

นายบุญลือ คําถวาย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ผูเรียนและพ้ืนท่ี 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายบุญลือ คําถวาย ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

นิเทศเพ่ือพัฒนา

คุณภาพ

สถานศึกษาตาม

มาตรฐานสากล 

เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนในสังกัด ระดับ ScQA 

และระดับ OBECQA 

เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให

เทียบเคียงมาตรฐานสากล ตาม

แนวทางบันได 5 ข้ัน 

“การศึกษาคนควาดวยตนเอง” 

(Independent Study : IS) 

2. โรงเรียนพัฒนายกระดับการ

บริหารจัดการของโรงเรียนใหมีการ

บริหารดวยระบบคุณภาพตาม

แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ศักยภาพเปนพลโลก  

เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา  

ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงาน

อยางสรางสรรค และรวมกัน

รับผิดชอบตอสังคมโลก 

2. เพ่ือใหมีหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบ

บริหารท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน

คณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(OBECQA) 

1. สงเสริมศักยภาพโรงเรียนใน

โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตาม

เปาหมายและตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนา

และยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู

มาตรฐานสากล 

2. เสริมสรางศักยภาพครูเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

มาตรฐานสากล “การศึกษาคนควา

ดวยตนเอง” (Independent 

Study : IS) 

แบบประเมิน

ความสําเร็จ 

ตามตัวชี้วัด 

เมษายน -

มิถุนายน 

2563 

นายบุญลือ คําถวาย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

3. โรงเรียนพัฒนาผูเรียนใหผูเรียน

มีศักยภาพเปนพลโลกใน 5 

เปาหมาย คือ เปนเลิศวิชาการ

สื่อสารสองภาษา ล้ําหนาทาง

ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค

และรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายบุญลือ คําถวาย ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน

ภาษาไทย (รักษ

ภาษาไทย) 

1. ครูผูสอนภาษาไทยท่ีเปน

กรรมการตัดสินการประกวด

แขงขัน จํานวน  30 คน 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน  

จํานวน 20 คน 

3. นักเรียนผูเขาแขงขัน  

จํานวน  50  คน 

1. เพ่ือพัฒนาสงเสริมทักษะ

สมรรถนะความสามารถของ

ผูเรียนดานภาษาไทย 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานและ

กิจกรรมดานภาษาไทยเนื่องใน

วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2563 

3. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ 

ครูผูสอนภาษาไทย นักเรียน ท่ี

ประสบผลสําเร็จ ประจําป 

2563 

 

 

1. แจงโรงเรียนในสงักัด 

เพ่ือรณรงคใหโรงเรียนสงเสริม

สนับสนุนและจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ทักษะภาษาไทยของนักเรียน

ตามความสามารถและความ

สนใจ โดยสงนักเรียนเขาแขงขัน

ทักษะภาษาไทยตามโครงการ

รักษภาษาไทย 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการแขงขันทักษะ

ภาษาไทย เพ่ือคัดเลือกนักเรียน

เขาแขงขันระดับประเทศ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

จัดทําเกณฑการประกวด

แขงขันโดยใหกําหนดคาน้ําหนัก

- แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

พฤษภาคม 

2563 

 

 

 

 

 

 
พฤษภาคม 

2563 

 
 

 

พฤษภาคม 

2563 

 

นายบุญลือ คําถวาย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

ของคะแนนทุกประเภทตาม

ความเหมาะสมและจัดการ

แขงขันโดยคํานึงถึงความ

ถูกตองและเท่ียงธรรมแกผูเขา

แขงขันทุกคน (โรงเรียน) 

4. ดําเนินการคัดเลือกผลงาน

นักเรียนและจัดการแขงขันบาง

รายการ มีคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามคําสั่งพรอม

คณะกรรมการตัดสินรวม 50 

คน และนักเรียนผูเขาแขงขัน 

จํานวน 50 คน รวมจํานวน 

100 คน 

5. สงผลงานของนักเรียนท่ี

ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมการแขง

ตามโครงการรักษภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  

ป 2563 

6. สรปุ รายงานผล 

 

 

 

 

 

มิถุนายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญลือ คําถวาย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

การดําเนินงาน มิถุนายน 

2563 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรับผิดชอบ นายบุญลือ คําถวาย ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการนิเทศ ส่ือ/เครื่องมือ ระยะเวลา ผูนิเทศ 

สงเสริมนิสัย 

รักการอานและ

พัฒนาหองสมุด 

เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนท้ัง 50 โรงเรียนมี

พัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปน

หองสมุดมีชีวิตในลักษณะ

อุทยานการเรียนรู 

เชิงคุณภาพ  

- โรงเรียนมีพัฒนาหองสมุด

โรงเรียนเปนหองสมุดมีชีวิตใน

ลักษณะอุทยานการเรยีนรู 

1. เพ่ือพัฒนาหองสมุดโรงเรียน

เปนหองสมุดมีชีวิตในลักษณะ

อุทยานการเรียนรูท่ีมีคุณสมบัติ

ครบ 3 ดี คือ หนังสือสงเสริม

การอานดี บรรยากาศดี และครู

บรรณารักษและกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานดี 

2. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหมี

การพัฒนาหองสมุดมีชีวิตใน

โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวม 

ดําเนินการ 

3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนมีนิสัยรักการอานการ

เรียนรูอยางสรางสรรคใน

โรงเรียนและชุมชน 

 

- ประชุมเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

นิสัยรักการอานและพัฒนา

หองสมุด 

- แบบติดตามงาน

หองสมุดโรงเรียน

เปนหองสมุดมี

ชีวิต 

พฤษภาคม 

2563 

นายบุญลือ คําถวาย 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ 2563 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 1 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

     

 

       นางธนนันท  คณะรมย 

และคณะทํางาน 

1. การประชุมปฏิบัติการและจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ 

คูมือนิเทศและเครื่องมือการนิเทศการศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2563 

            

2. ดําเนินการนิเทศตามแผนปฏิบัติการครบท้ัง 50 โรงเรียน 

โรงเรียนละไมต่ํากวา 2 ครั้งตอภาคเรียน ท้ัง 8 กลุมสาระ

การเรียนรูและ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนพรอมท้ังงานตาม

นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ 

            

3. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ             

โครงการท่ี 2 

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการ

พัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 

            นางธนนันท  คณะรมย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมเตรียมความพรอมรับการพัฒนาและศึกษาดูงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

    
 

 

 

 

 

        

 

2. พัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก  

จํานวน 17 คน ตามตารางกําหนดการพัฒนา  

ระหวางวันท่ี 17 มกราคม ถึงวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

            

3. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ             

โครงการท่ี 3 

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

            นางธนนันท  คณะรมย 

และคณะทํางาน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคและ

รูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 

ผูรับผิดชอบงานนิเทศภายใน โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 50 

คน ศึกษานิเทศกและเจาหนาท่ี 20 คน รวม 70 คน (1 วัน) 

            

2. รายงานผลการดําเนินงาน             

โครงการท่ี 4 

นิเทศติดตามการขับเคล่ือนการพัฒนาสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic corridor : EEC) ดานภาษา 

        

 

 

    นางธนนันท  คณะรมย 

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 

อุตสาหกรรม (รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2) 

1. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร EEC 

และการผลิตสื่อดิจิทัลท่ีใชในการจัดการเรียนรูครบท้ัง 3 

ดาน ดานภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการ

ประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม  

         

 

 

    

 

2. ติดตามนิเทศโดยคณะกรรมการรวมกับสวนกลาง             

3. สรุปรายงานผลและจัดทําเอกสารประเมินผล             
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 5 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

(ก.ต.ป.น.) 

            นางธนนันท  คณะรมย 

และคณะทํางาน 

 

 

1. ดําเนินการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ตามปฏิทินนิเทศ 50 โรงเรียน 

            

2. การประชุมปฏิบัติการสรุปผล และรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 1 วัน 

            

โครงการท่ี 6 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  

“งานมหกรรมวิชาการ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูงานตาม

นโยบายและจุดเนนทางการศึกษา” สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

            นางธนนันท  คณะรมย 

และคณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

จัดงานมหกรรมวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

งานตามนโยบายและจุดเนนทางการศึกษา  

จัดเวทีเพ่ือนําเสนอผลการพัฒนางานวิชาการของทุก

โรงเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานวิชาการ ประกวด 

Best Practice ของโรงเรียนและแขงขัน OBEC AWORDS 

ของโรงเรียน  ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ป

การศึกษา 2563 โดยแบงตามขนาดโรงเรียน ในรูปแบบ

นิทรรศการ จํานวน 1 วัน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 7 

สงเสริมพัฒนาระบบประกันและการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาแนวใหม  โดยตนสังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

        

 

   นางน้ําคาง โตจินดา 

และคณะ 

 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (แนว

ใหม) โดยตนสังกัด  ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ. 2561 

        

 

   

2. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินระบบการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม โดยตนสังกัด 

            

3. สรุปรายงานโครงการ             

โครงการท่ี 8 

สงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมในการนําไปใช

ประโยชนตอสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 

            นางสาวสุภลักษณ สีใส 

และคณะทํางาน 

1. การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัย 

ปการศึกษา 2562 

        

 

     

2. การคัดเลือกผลงานวิจัยระดับสหวิทยาเขต              
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

3. การคัดเลือกผลงานวิจัยระดับเขตพ้ืนท่ี              

4. ประกาศผลคัดเลือกงานวิจัย              
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 9 

การขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) “ชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ” สูสถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

            นางสาวสุภลักษณ สีใส 

และคณะทํางาน 

1. การประชุมการนิเทศติดตามการดําเนินงาน PLC  

ใน 8 กลุมสาระ ตามสหวิทยาเขต 

  - แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สูสถานศึกษา

ระดับสหวิทยาเขต 

            

2.  กําหนดรูปแบบกระบวนการ PLC ของ  

แตละสหวิทยาเขต 

   - ออกแบบ และวางแผนแนว ทางการขับเคลื่อน   

     กระบวนการ PLC สูสถานศึกษา  

     ในแตละระดับสหวิทยาเขต 

            

3. กํากับ ติดตามนิเทศและ ประเมินผลการขับเคลื่อน 

กระบวนการ PLC ของแตละสหวิทยาเขต 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 10 

การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM) เพ่ือการพัฒนา

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชโครงงานเปนฐาน และ

ปญหาเปนฐาน 

            นายอมร สุดแสวง  

และคณะทํางาน 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา             

2. ประชุมทางไกล “จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช

โครงงานเปนฐาน และปญหาเปนฐาน” 

            

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนสะเต็มศึกษาโดยใชโครงงานเปนฐาน และปญหาเปนฐาน 

ครั้งท่ี 1 

            

4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนสะเต็มศึกษาโดยใชโครงงานเปนฐาน และปญหาเปนฐาน 

ครั้งท่ี 2 

            

5. สรุปผลการดําเนินงาน             

 

โครงการท่ี 11 

การนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือสงเสริมสมรรถนะเด็กไทย

ในศตวรรษท่ี 21 รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

            นายอมร สุดแสวง  

และคณะทํางาน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

(EEC) ดวยการนิเทศแบบ การโคชและพ่ีเล้ียง 

(Coaching and Mentoring) 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา             
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

2. ประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุก

สงเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดวยการนิเทศแบบการโคชและ

พ่ีเลี้ยง 

            นายอมร สุดแสวง  

และคณะทํางาน 

3. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนรูเชิงรุก สงเสริม

สมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ดวยการนิเทศแบบการโคชและพ่ีเลี้ยง 

            

4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู 

เชิงรุกฯ 

            

 5. สรุปผลการดําเนินงาน             

โครงการท่ี 12 

 การเรียนรูทางไกลสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ

เสริมสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ผาน

รูปแบบ Digital Platform การเรียนรูดวยตนเอง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

            นายอมร สุดแสวง  

นายจาฤภณ ศรีวิรัญ 

และคณะทํางาน 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา             

2. ประชุมคณะทํางาน “ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม 

การเรียนรูทางไกลผาน Digital Platform” 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

3. ประชุมทางไกล “สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูทันยุค

ศตวรรษท่ี 21 ดวย Digital Platform” 

            นายอมร สุดแสวง  

นายจาฤภณ ศรีวิรัญ 

และคณะทํางาน 4. กิจกรรมการเรียนรูผาน Digital Platform และกํากับ

ติดตามดวยการนิเทศทางไกล 

            

 5. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล             

 6. สรุปผลการดําเนินงาน             

โครงการท่ี 13 

 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

            นายอมร สุดแสวง  

นายณรงคศักดิ์ สาลี และ

คณะศึกษานิเทศก 

 1. ประชุมเตรียมความพรอม             

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ

และออกแบบ รุนท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

            

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ

และออกแบบ รุนท่ี 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

            

 4. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและ

การออกแบบเทคโนโลย ี
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

 5. สรุปผลการดําเนินงาน             
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 14 

 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

            นายบุญลือ คําถวาย 

 

1. ประชุมสรางความรูความเขาใจในการประเมินและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและพ้ืนท่ี 

            

2. นิเทศติดตามการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

            

โครงการท่ี 15 

นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 

            นายบุญลือ คําถวาย 

และคณะทํางาน 

1. สงเสริมศักยภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตามเปาหมาย

และตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู

มาตรฐานสากล 

            

2. เสริมสรางศักยภาพครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล “การศึกษาคนควาดวยตนเอง” 

(Independent Study : IS) 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

 

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 16 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

(รักษภาษาไทย) 

            นายบุญลือ คําถวาย 

 

1. แจงโรงเรียนในสังกัดเพ่ือรณรงคใหโรงเรียนสงเสริม

สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ทักษะภาษาไทยของนักเรียนตามความสามารถและความ

สนใจ โดยสงนักเรียนเขาแขงขันทักษะภาษาไทยตาม

โครงการรักษภาษาไทย 

            

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการแขงขันทักษะภาษาไทย 

เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขาแขงขันระดับประเทศ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําเกณฑการประกวด

แขงขันโดยใหกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนทุกประเภทตาม

ความเหมาะสมและจัดการแขงขันโดยคํานึงถึงความถูกตอง

และเท่ียงธรรมแกผูเขาแขงขันทุกคน (โรงเรียน) 

            

4. ดําเนินการคัดเลือกผลงานนักเรียนและจัดการแขงขันบาง

รายการ มีคณะกรรมการดําเนินงานตามคําสั่งพรอม

คณะกรรมการตัดสินรวม 50 คน และนักเรียนผูเขาแขงขัน 

จํานวน 50 คน รวมจํานวน 100 คน 
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

5. สงผลงานของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมการแขงตามโครงการรักษภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  

ป 2563 

            

6. สรุป รายงานผลการดําเนินงาน             
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คูมือและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18   

โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

ผูรับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

โครงการท่ี 17 

 สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด 

            นายบุญลือ คําถวาย 

 

ประชุมเพ่ือพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนา

หองสมุด 

            

  

 

 

 



 
 

บันทกึนิเทศ 
 

ชื่อ........................................................................สกุล………………………………………………………………………….ผูนิเทศ 
โรงเรียนท่ีรับการนิเทศ......................................................................................................................................... 
เร่ือง................................................................................................................................................................................ 
ผูเขารับการนิเทศ  1. ............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 
4. ............................................................................................................. 

5. ............................................................................................................. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 
 

ท่ีปรึกษา 

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

นางมลิวัลย เจริญสวาง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

คณะทํางาน 

นางธนนันท คณะรมย ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด 

นางอัจฉรา เงินราษฎร ศึกษานิเทศก สพม.18 

นางน้ําคาง โตจินดา ศึกษานิเทศก สพม.18 

นายจาฤภณ ศรีวิรัญ ศึกษานิเทศก สพม.18 

นางสาวสุภลักษณ สีใส ศึกษานิเทศก สพม.18 

นายอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก สพม.18 

นายณรงคศักดิ์ สาล ี ศึกษานิเทศก สพม.18 

นายบุญลือ คําถวาย ศึกษานิเทศก สพม.18 
 

พิมพและออกแบบรูปเลม 

นางอริยา ไตลังคะ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นายสิริคุปต จันทรแจง พนักงานราชการ 

นางสาวสิริลักษณ   ตันเฮง พนักงานราชการ 
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