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การบูรณาการความรวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมี
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

เหตุผลและความจำเปน 

ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกำหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

จำนวน 42 เขต เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 นั้น และเปนหนวยงานท่ีไดรับการกำหนดใหมีข้ึนตามประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาดังกลาว โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน มีอำนาจหนาท่ีตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา พ.ศ. 2560  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอำนาจ

หนาท่ีจัดทำนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณของหนวยงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณ 

ท่ีไดรับใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

ประสาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กำกับ ดูแล ติดตาม 

และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากร

บุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประสานสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดำเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนาการศึกษา การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานดานการศึกษา ประสานการ 

ปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสำนักงาน

1
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ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมายการปฏิบัติภารกิจดังกลาว 

จะบรรลุผลสำเร็จไดจะตองมีระบบการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการ

พัฒนา เปนจุดเชื่อมประสานการปฏิบัติงานของหนวยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 จึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

โดยวิเคราะหความสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดำเนินงานใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สภาพทางภูมิศาสตร 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) เปนหนวยงานในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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 
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อาณาเขตติดตอของจังหวัดชลบุรี 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต  ติดกับจังหวัดระยอง 

ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

          จังหวัดจันทบุรี และระยอง 

ทิศตะวันตก   ติดกับชายฝงทะเลตะวันออก 

          ของอาวไทย 

อาณาเขตติดตอของจังหวัดระยอง 
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอหนองใหญ บอทอง 

         ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

ทิศใต ติดกับชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย 

    ทิศตะวันออก     ติดกับอำเภอนายายอาม แกงหางแมว 

        จังหวัดจันทบุรี  

    ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

เขตการปกครอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  (ชลบุร–ีระยอง) แบงการปกครองเปน 2 จังหวัด 

1. จังหวัดชลบุรี  แบงเขตการปกครองออกแบงเปน 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมูบาน การ

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง 

เทศบาลตำบล 29 แหง องคการบริหารสวนตำบล 58 แหง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง คือ 

เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง เนื่องจากเปนเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง  อำเภอ

บานบึง อำเภอศรีราชา  อำเภอเกาะจันทร อำเภอบอทอง อำเภอหนองใหญ อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ 

และอำเภอเกาะสีชัง จำนวนประชากร 1,421,425 คน 

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

สวนดานการปกครองทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง 

เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตำบล 22 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 42 แหง 

จังหวัดระยอง มี 8 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง อำเภอเขาชะเมา อำเภอบานฉาง อำเภอวังจันทร 

อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบานคาย จำนวนประชากร 674,393 คน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2563 - 2565)  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

ภารกิจและอำนาจหนาท่ี 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของ

ทองถ่ิน  

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน 

ผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 
คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 18  
(ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กลุมอำนวยการ 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

กลุมกฎหมายและคดี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

โครงสรางการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2563 - 2565)  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา 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 สนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน

ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

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
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(ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใชงาน ของ

สวนราชการใดโดยเฉพาะ   

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย  

2. กลุมนโยบายและแผน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน

(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร

งบประมาณ

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย

3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห  ดําเนินการ  และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษา วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดําเนินการวิเคราะห  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร

(จ) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย

4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน

(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย

(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญช ีงานพัสดุ  และงานบริหาร

สินทรัพย
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(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

5. กลุมบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง

(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออกจาก

ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ง) ศึกษาวิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน การ

มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(จ) จัดทําขอมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา

(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตางๆ  การออกบัตร

ประจําตัว  และการขออนุญาตตาง ๆ

(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของ

รัฐ

(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย

6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

(ก) ดำเนินงานฝกอบรมพัฒนากอนแตงตั้ง

(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน

(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ   

(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศ   

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

7. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษา

ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
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(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน   

(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา   

(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมิน 

ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา  วิเคราะห  สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา

(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย

(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอ่ืน

(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษา

(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ

(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี

ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก และ

เยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอ่ืน

(ช) สงเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด  และสงเสริมปองกันแกไขและ

คุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ

(ญ) ประสาน  สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู  สิ่งแวดลอมทางการศึกษา  และภูมิปญญาทองถ่ิน

(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
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(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

9. หนวยตรวจสอบภายใน  ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ  และมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพยสิน

(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกําหนด

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย

10. กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมี

อำนาจหนาท่ี 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 จัดทำขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดี

ของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) มีขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว ภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังหมดจำนวน 68 คน  

- ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน    1 คน 

- รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    จำนวน    2 คน 
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- ศึกษานิเทศก   จำนวน  13 คน 

- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน  33 คน 

- พนักงานราชการ/ครูอัตราจางชวยราชการ จำนวน  14 คน 

- อัตราจาง  จำนวน   6 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 

ตารางท่ี  2 แสดงขอมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปการศึกษา 2562  (ขอมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ท่ี โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท” 1,638 1,133 2,771 

2 ชลราษฎรอำรุง 1,512 1,978 3,490 

3 ชลกันยานุกูล 2,102 2,067 4,169 

4 แสนสุข 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 
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ท่ี โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. 

10 วทิยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุรี 

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 

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 นคิมอุตสาหกรรม 248 114 362 
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ผลการพัฒนาการศึกษาในปที่ผานมา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดดำเนินการบริหารจัดการ สงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษา กำกับ ติดตาม การพัฒนาหนวยงานของบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา พบวา ไดดำเนินกิจกรรม โครงการ ตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนนและตามตัวชี้วัดท่ีหนวยงาน

ตนสังกัดกำหนดสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป โดยมี

กระบวนการท่ีหลากหลาย โดยขอนำเสนอผลการดำเนินงานในแตละดาน ดังนี้  

1. ดานคุณภาพการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการดำเนินงานท่ีผานมา ไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเขม รวมท้ังมีการพัฒนาครู 

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยสูงข้ึน สะทอนใหเห็นวา

ท่ี โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 

ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. 

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 

17 สุนทรภูพิทยา 435 250 685 

18 หวยยางศึกษา 241 126 367 

19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 600 342 942 

รวมจังหวัดระยอง - 17,279 10,574 - 27,853 
รวมท้ังส้ิน 266 45,993 31,409 90 77,758 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2563 - 2565)  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดเรงพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการ

พัฒนาหลักสูตรอยางจริงจัง ท้ังนี้ ไดสรุปผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุมสาระวิชาสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา อยูท่ีระดับ 40.82 จำแนกแตละกลุมสาระวิชา ดังนี้ 

 กลุมสาระวิชาภาษาไทย คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 59.08 

 กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 31.84 

 กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 33.77 

 กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 38.60 

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2560 และ ปการศึกษา 2561 ใน 4 กลุมสาระวิชา พบวา 

เฉลี่ยรวม 4 กลุมสาระวิชา มีคาคะแนนสูงข้ึน อยูท่ีระดับ +3.37 ซ่ึงมีคาคะแนนสูงข้ึน ใน 3 กลุมสาระวิชา 

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และพบวามีคาคะแนนลดลง 1 กลุมสาระ ไดแก 

ภาษาอังกฤษ  

 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระวิชาสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา อยูท่ีระดับ 38.39 จำแนกแตละกลุมสาระวิชา ดังนี้ 

 กลุมสาระวิชาภาษาไทย คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 51.32 

 กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 36.72 

 กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 34.99 

 กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 36.06 

 กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร คาคะแนนสูงกวาคาคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อยูท่ีระดับ 32.86 

13



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2563 - 2565)  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2560 และ ปการศึกษา 2561 ใน 5 กลุมสาระวิชา พบวา 

เฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระวิชา มีคาคะแนนสูงข้ึน อยูท่ีระดับ +2.75 ซ่ึงมีคาคะแนนสูงข้ึน ใน 4 กลุมสาระวิชา 

ไดแก สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และมีคาคะแนนลดลง 1 กลุมสาระ ไดแก 

ภาษาไทย 

2. ดานโอกาสทางการศึกษา

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดดำเนินสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับ

การศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย 

ดังนี้ 

• สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

• สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมของ

ผูเรียนแตละบุคคล 

• เสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง

นักเรียนยากจนอยางถูกตอง 

• ติดตาม ตรวจสอบการรายงานขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือเปนการ

สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ 

3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีการ

กระจายอำนาจโดยใหมีผูรับผิดชอบงานตามความรูความสามารถและความถนัด บนหลักธรรมาภิบาล 

ผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผลการพัฒนาดานประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ ไดแก ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

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

จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ีนพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้

• ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปงบประมาณ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2563 - 2565)  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) 

คาคะแนนรวม 3 มาตรฐาน ภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ

องคการ และการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพและบริบทของพ้ืนท่ี ครอบคลุมตาม

ภาระงานหลัก 4 ดาน 

• ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

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

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ผลคะแนน 4.45 อยูในระดับมาตรฐาน

ข้ันสูง

• ผลการติดตามประและเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี –

ระยอง) คาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.60 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับดีมาก

• ผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

(ชลบุรี – ระยอง) ผลการดำเนินงานความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ A โดยมี

คาคะแนน 86.10
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สวนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



สวนท่ี 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่ งยืน” เพ่ือสนองตอบ 

ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ 

สถาบันหลักของชาติและปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน 

มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโต

ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใต

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน

ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ

ม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง

ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ

การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม 

มีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี

ความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม

สำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจน

เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ดีมีสุข ไดรับ

ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพ

ชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ  ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจใน

ประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลก

และตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ

สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศ

ไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศใน
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ภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน

และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการ

พัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง

สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟู

ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน

และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน

สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง            

ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ

เปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทำ

ใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศ ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

ของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนา

กลไกท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือ

ยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม  คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการ

คิดวิเคราะหสามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ

สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ

พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต

17



บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย 

เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 

เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย

พิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมี

อยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชนตอการดำเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ให

สามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกำหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

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

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ของประเทศ ในดานอ่ืนๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบท

ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 

(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ

รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบน

พ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศ

ไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู 

ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของ

คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และ

มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดี 

ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษา

ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
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ตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และ

อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน

ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด

รวมทำ เพ่ือสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ

ทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของ

ประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถ

พ่ึงตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึง

บริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ

ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายใน

และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝาย

ท่ีเก่ียวของ ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบน

พ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสำคัญกับ

การสรางสมดุล ท้ัง 3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ

ประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 

หนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง 

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย 

และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและ

ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาค

สวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดย

ทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการ

ปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง

เทาท่ีจำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและ 

เอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการ

อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมี

ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษา

ของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทย

จำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญกับการวางรากฐาน

การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวน

รวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

การพัฒนาในชวงท่ีผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ำ

และสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวาง 

กลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป 

จึงจำเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน 

แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพ

ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของ

เศรษฐกิจโลกซบเซา และขอจำกัดภายในประเทศเองท่ี เปน อุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและ 

ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา การพัฒนา 5 ปตอจากนี้ไป 

จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ
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เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและ

เอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสู

ระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนน

ใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมี

รายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทำรายไดและแขงขันไดมากข้ึน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำลังเปนจุดออนสำคัญตอการรักษาฐานการผลิต

และการใหบริการ รวมท้ังการดำรงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม 

ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ

ในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวางประเทศ

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขมขน ซ่ึงจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน 

ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนมสงผลกระทบตอความ

ม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ 

การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย 

และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสราง

สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศ

มาอยางตอเนื่อง ท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม

สามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 

การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนใน

เรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของ

ภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน และการลด

จำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด 

21



ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

ท่ีผานมาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความ

ตอเนื่องในการดำเนินการ และปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานสากล ทำใหมีขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาใน

ระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนา

ระบบขนสงทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีด

สามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค 

การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดาน

พลังงาน เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย และลดการพ่ึงพากาซ

ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (นำ้ประปา) 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก

ปจจัยความไดเปรยีบดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศ

มากกวาการสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางดาน

เทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนายังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรมได 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ

พ้ืนท่ี และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและ

บริการท่ีสำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญ

และยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคา

การลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค 

นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม

บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ 

ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส 

โดยมุงเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ 

และเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยกำหนดเปนแนว

ทางการดำเนินนโยบายการคาและการลงทุนท่ีเสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการ

แสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการ

พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค 
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3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใชเปน

แผนยุทธศาสตรระยะยาวสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนำไปใชเปนกรอบและ

แนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย

จุดมุงหมายท่ีสำคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ

การศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ 

กาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560-2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 

ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 

(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ป

ขางหนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคีและ

รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร    
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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4. นโยบายและจดุเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ไดคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน 

เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษท่ี 21 

หลักการ 
1. ใหความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ  ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ

เปนการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกำกับของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี

ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดาน

สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะท่ีสำคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะ

การรูจักและประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา
มุงคำนึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้

1) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

2) เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน

3) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร

4) เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูดวยการจัดการรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 

5) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูและใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุมีผลและเปนข้ันตอน (Coding)

7) พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
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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 ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 

 ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 

1) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

2) เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ

3) เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำหรับในการสรางอาชีพ

4) จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ดวยจุดเนน ดังนี้

1) เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ

2) จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสำหรับผูเขาสูสังคมสูงวัย

การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

2. จัดทำฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย

3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและ

การบริหารจัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง

ขอกฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 

5. ใหหนวยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง

ตามความจำเปน ใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีภูมิภาค 
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6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานรวมกับ

หนวยจัดการศึกษา 

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

สาระสำคัญใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชน จำนวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจำเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณา

สื่อสารอธิบายทำความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใชอัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและจัดทำแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองค

ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นำเสนอตอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ี

ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดบันโยบายและจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

5. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0
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เปาหมาย 
1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย 

สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา

และอ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย 

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี 

(Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และ

กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีความรู และ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา

มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษา 

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 
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นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

6. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม มุงสูคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ

2. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค 
1. เพ่ิมกำลังคนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนาและมีศักยภาพการแขงขันของ

ประเทศในอนาคต 

2. ผูเรียนไดรับการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

3. ผูเรียนมีองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ

4. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ

และรองรับการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และ

การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 
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7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง

วิสัยทัศน 
คุณธรรมนำสังคมแหงการเรียนรู สูคุณภาพผูเรียนและชีวิตอยางสมดุล รักษระยอง 

บนวิถีประชาคมโลก 

พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาท่ีบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไวในหลกัสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรูใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ

3. จัดการศึกษามุงใหผูเรียนมีองคความรู และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความเปนระยอง เชน ภาษาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอม 

5. จัดการศึกษาโดยการสงเสริมใหรู เขาใจ และสื่อสารภาษา รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ระเบียบกฎหมายท่ีควรรู สังคมเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลก ท่ีควรรู 

6. จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เปาประสงค 
ผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเปนระยอง สามารถดำรงชีวิตอยูใน

สังคมโลกอยางมีความสุข 

เปาประสงคการศึกษาการจัดศึกษาแตละระดับ 

 ระดบัปฐมวยั : รักระยอง มองประชาคมโลก

 ระดบัประถมศึกษา : ภมิูใจในความเปนระยอง รูจักประชาคมโลก

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : รักษระยอง อยูรวมกับประชาคมโลก

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : พัฒนาระยอง

สูความยั่งยืนบนพ้ืนฐานความเปนประชาคมโลก

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสราง 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ยุทธศาสตรที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

29



สวนท่ี 3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ดานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



สวนท่ี 3 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี–ระยอง) ไดศึกษาวิเคราะห ถึงสภาพปญหา 

ตลอดจนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการพิจารณาจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม

ภายนอก เปนการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของสภาพแวดลอมภายในองคกร และการพิจารณาโอกาสและ

อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

1. ดานโครงสรางและนโยบาย  (Structure : S1)
จุดแข็ง จุดออน 

1. นโยบายขององคกรมีความชัดเจนสงผลตอการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

2. โครงสรางและบทบาทหนาท่ีชัดเจน ทำใหการ

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

3. วัฒนธรรมขององคกรมีความรักและความสามัคคี

ทำใหเกิดการประสานงานท่ีดี 

4. โครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยมีองคคณะ

บุคคลรวมจัดการศึกษา 

5. มีกฎเกณฑและขอกำหนดจากการมีสวนรวม

ทำใหเกิดความรวมมือ 

1. นโยบายการกระจายอำนาจมีขอจำกัดการปฏิบัติใน

บางภารกิจ 

2. นโยบายท่ีกำหนดจากสวนกลาง โครงการ/กิจกรรม

ยังไมเปนไปตามสภาพปญหาและความตองการของ

ทองถ่ิน 

2. ดานผลผลิตและบริการ (Product and service : S2)
จุดแข็ง จุดออน 

1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ

ชวยยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

2. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท่ีมีคอนขางหลากหลายใน

การจัดการเรียนการสอน 

3. การประกันโอกาสทางการศึกษากับประชากร

วัยเรียนไดอยางเสมอภาคและท่ัวถึง 

4. การนิเทศการศึกษาสงผลตอระดับคุณภาพ

1. การใหบริการในบางสวนมีขอจำกัดและลาชา

2. ผูเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห การคิด

สังเคราะห คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ และ

คิดอยางมีวิสัยทัศน 

3. แนวโนมปญหาเด็กดอยโอกาส และเด็กออก

กลางคันเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการอพยพท่ีอยูและ 

เคลื่อนยายแรงงานของผูปกครองนักเรียนตางถ่ิน/ 
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จุดแข็ง จุดออน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

5. การจัดการสงเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัย

นักเรียนอยางท่ัวถึง 

6. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับความตองการของทองถ่ิน 

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงกวา 

ระดับประเทศทุกกลุมสาระ 

ตางดาวกลับถ่ินฐานเดิมหรือแหลงงานใหม จึงเปน 

ปญหาในการติดตามเด็กมาเขาเรียนเพราะไมทราบ 

ท่ีอยูท่ีแนนอน 

3. ดานบุคลากร  (Man : M1)
จุดแข็ง จุดออน 

1. ขาราชการครูสวนใหญเอาใจใสในการสอนและดูแล

นักเรียน 

2. บุคลากรมีความรูความสามารถ ประสบการณ

หลากหลาย สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง 

ราบรื่น 

3. บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ทำใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนาตนเองและ

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถสงเสริมใหการ 

จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาเพ่ิมวิทยฐานะ

ในระดับสูงข้ึน 

6. ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญและเอาใจใสใน

การพัฒนาบุคลากรเปนอยางดี ทำใหจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน บรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ 

7. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการจัดทำ

แผนกลยุทธ 

1. โรงเรียนสวนใหญยังขาดบุคลากรจำนวนมากทำให

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูลดลง 

2. บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการ

ใชเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานใหมๆ ท่ีจะ

ชวยบริหารจัดการการทำงานใหสะดวก รวดเร็วและ

ถูกตอง 

3. การพัฒนาครู ไมตรงกับความตองการของ

สถานศึกษา 

4. ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ นอกเหนือการเรียนการสอน

เนื่องจากสถานศึกษาขาดบุคลากรดานธุรการ การเงิน 

สงผลใหจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

5. ขาดแคลนครูในสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร มีครูไมตรงสาขาวิชาเอก เนื่องจากครูท่ี 

ไดรับการบรรจุมีภูมิลำเนาตางถ่ิน มักขอยายกลับ

ภูมิลำเนาเดิม สงผลใหสถานศึกษามีครูไมครบชั้น 

ครูขาดเกณฑ สงผลให การจัดการเรียนการสอนได 

ไมเต็มประสิทธิภาพ 
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4. ดานการเงินและงบประมาณ  (Money  : M2)
จุดแข็ง จุดออน 

1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณใหกับ

สถานศึกษาจากทุกภาคสวน 

2. การบริหารงบประมาณโดยการมีสวนรวม

ทำใหสามารถดำเนินการไดตรงตามความตองการ 

ของหนวยงาน 

3. การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณทำให 

มีความคลองตัวในการปฏิบัติและเปนไปตาม 

วัตถุประสงค 

4. การควบคุมกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณ

มีประสิทธิภาพ ทำใหดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. สถานศึกษามีการระดมทุนจากทุกภาคสวนใน

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

1. การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหาร

จัดการศึกษา ตามภารกิจหลัก กลยุทธ และ 

แผนปฏิบัติการประจำป 

2. การจัดสรรงบประมาณบางรายการไมตรงกับ

ความตองการของโรงเรียน 

5. ดานวัสดุ อุปกรณ  (Material : M3)
จุดแข็ง จุดออน 

1. การจัดซ้ือ จัดจาง มีการมอบอำนาจใหหนวยงาน

ระดับปฏิบัติงานชัดเจนและเหมาะสมทำใหการ 

จัดซ้ือ จัดจาง มีประสิทธิภาพ 

2. การจัดซ้ือ จัดจาง มีการดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ ทำใหการดำเนินงานเปนไปตาม 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

วัสดุ อุปกรณมีไมเพียงพอในการนำมาใชตอการ 

ปฏิบัติงาน 

6. ดานการบริหารจัดการ (Management : M4)
จุดแข็ง จุดออน

1. มีขอมูลทางการศึกษาท่ีเพียงพอ เปนปจจุบันและ

พรอมใช ในการวางแผนการจัดการศึกษา ท้ังดาน

ปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

หนวยงานทางการศึกษา ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ

จัดเก็บประมวลผล และรายงานเผยแพรสูบุคคลและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. มีรูปแบบการบรหิารจัดการท่ีเปนระบบ

3. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

1. ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศมีความซ้ำซอน

2. ระบบการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจาก หนวยงานทางการ

ศึกษาบางหนวยงานขาดแคลนบุคลากรดาน ICT 

3. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลขาดความ

ตอเนื่องและไมครอบคลุม 
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จุดแข็ง จุดออน
4. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม มีการทำงานเปน

ทีมยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปรงใสใน 

การดำเนินงาน 

5. สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาสามารถ

เชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางท่ัวถึงทำ

ใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการและเพ่ิม

ชองทางในการแสวงหาความรูใหมๆ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

1. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture = S)
ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. มีสถานศึกษาทุกระดับ เด็กสามารถเขาศึกษาได

อยางตอเนื่องจนประกอบอาชีพได 

2. มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสามารถใหการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

3. ประชาชน ผูเก่ียวของ และองคกรภายนอกให

การสนับสนุนดานงบประมาณ และทุนการศึกษา 

4. ชุมชนเปนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน

สามารถนำมาใชเรียนรูและอนุรักษ 

1. ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียน

โรงเรียนยอดนิยมหรือมีชื่อสราง 

2. ผูปกครองมีเวลาใหกับบุตรหลานนอยลง

กอใหเกิดปญหาครอบครัว 

3. ผลกระทบของโลกาภิวัฒน การถายทอด

วัฒนธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว ผูเรียนเกิดคานิยม 

ใหม ฟุงเฟอฟุมเฟอย ขาดระเบียบวินัย ไมเคารพ 

กฎระเบยีบ 

4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการ

เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเปนสังคมเมือง โดยเฉพาะ 

ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด อาชญากร 

ตางดาวเพ่ิมมากข้ึน และความออนแอของระบบ 

ครอบครัว 

2. ดานเทคโนโลยี  (Technological = T)
ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สงผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนา

ตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน/ การจัดการ

เรียนรู รวมถึงสงผลใหนักเรียนมีโอกาส เรียนรูเทาทัน

สังคมโลก 

1. เทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร ไมสามารถควบคุมได

มีผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และ

เลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงบอย ซ่ึง

ตองมีการปรับตัวใหทันอยูเสมอ สงผลตองบประมาณ
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ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 
2. แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี มีความเจริญกาวหนา

สามารถจัดการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบ 

3. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทำใหการศึกษา

เรียนรูกวางขวาง รวดเร็ว และมีคุณภาพสามารถ

นำมาใชในการบริหารจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. นโยบายรัฐบาลใหความสำคัญกับการดำเนินงาน

ปฏิรูปการศึกษา และเรงรัดดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและเรียนรู

อยางจริงจังและการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

ท่ีมีจำกัด 

3. ดานเศรษฐกิจ (Economic = E)
ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการ

สรางงาน และสรางรายไดเพ่ิมข้ึนสงผลตอการสงเสริม

การศึกษา 

2. องคกรเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และทองถ่ิน ให

การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. ตามพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนท่ีชายฝง

ทะเลภาคตะวันออก (East Economic Corridor) 

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 ไดกำหนดจังหวัดชลบุรี

และระยอง เปนพ้ืนท่ีเปาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เพ่ือการลงทุนในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกใน

ดานศูนยกลางการศึกษานานาชาติดานอุตสาหกรรม

รถยนตอนาคต ดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ศูนยการ

การคมนาคม ศูนยกลางธุรกิจการบิน ทาเรือระดับโลก 

เขตทองเท่ียวภาคตะวันออกเชิงธุรกิจ/ครอบครัว/

สุขภาพ สงผลใหการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา

กำลังคนเขาสูตลาดแรงงาน เปนการสรางโอกาสการมี

งานทำของประชาชนในพ้ืนท่ี 

1. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทำใหอัตราการวางงาน

เพ่ิมข้ึน และคาครองชีพสูงข้ึนตามมาดวย สงผลให

ผูปกครองมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย สงผลถึง

ปจจัยสนับสนุนดานการศึกษาของนักเรียน 

2. ประชากรบางสวนมีรายไดต่ำ เนื่องจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรบัจาง 

3. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทำใหมี

ประชากรแฝงเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ 

34



4. ดานการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal = P)
ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมทุกฉบับ เปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัด

การศึกษาได 3 ระบบ (ในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย) สงผลใหผูเรียนมีโอกาสในการเขาถึงการจัด

การศึกษาได ตามศักยภาพและบริบท 

2. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ

การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 สงผลใหระบบ

การบริหารจัดการศึกษาของ สถานศึกษามีคุณภาพ

และมีความยั่งยืน 

3. มีกฎหมายกระจายอำนาจใหความสำคัญกับการ

จัดการศึกษา ทำใหทองถ่ินจัดการศึกษาไดตาม

ตองการและท่ัวถึง 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน

ภาคเอกชนมีความเขมแข็งใหการสนับสนุน 

งบประมาณ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

อยางท่ัวถึงทุกระดับ 

1. กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับซ้ำซอน

ยากแกการปฏิบัติกอใหเกิดปญหาการบริหารงาน 

ระหวางองคกร 

2. นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลไมตอเนื่องและ

ไมนำผลการติดตามงานนโยบายไปใชในการแกไข 

ปญหาอยางจริงจัง สงผลตอประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษา การดำเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ี 

กำหนด และคุณภาพของผูเรียนลดลง 
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สวนท่ี 4 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)



สวนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ไดนำนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห

ความเชื่อมโยง เพ่ือกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 -2565) 

วิสัยทัศน 
มุงสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ใหไดมาตรฐานและมี

คุณภาพ 

คานิยมองคกร 
“ ซ่ือสัตย พรอมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม “ ตัวยอ “ ISPM ”  (Integrity  Service mind 

Polite  Morality)    

พันธกิจ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคน ทุกกลุมใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานใน

ระดับชาติและระดับสากล 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 18 ท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

เปาประสงค 

1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุม ไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง

มีคุณภาพและเปนธรรม 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทักษะท่ีเหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเปน

แบบอยางท่ีดีแกหนวยงานและองคกรอ่ืนๆ ได 
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5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสูบุคลากร และสถานศึกษา เนนการทำงานแบบบูรณาการ บนพ้ืนฐาน

ของหลกัธรรมาภิบาล 

ประเด็นกลยุทธ 

กลยุทธขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

กลยุทธขอท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

กลยุทธขอท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

มาตรการ 
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง

ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ

กลยุทธขอท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

มาตรการ 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กลยุทธขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มาตรการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ี

มีความตองการดูแลเปนพิเศษ 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน

4. การพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธขอท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

มาตรการ 
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม

และเพียงพอ 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน 

กลยุทธขอท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

มาตรการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการใหองคความรู

และสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จดัทำคูมือและพัฒนาสื่อนวตักรรมในรปูแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ

3. จัดทำเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ำและชุมชนคารบอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให

ความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ำ 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทำหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและ

บริโภคท่ีเปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บ

ขอมูลการลดกาซท่ีมีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการ

เปรียบเทียบและการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission 

/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม

เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือดำเนินการ

ตอยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคให มีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว

และสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 
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10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำรองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา

ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑ

ท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและ

สถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู

เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมท่ีดี

และการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมา

ใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดปริมาณขยะ 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 ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนำความรูจากโรงเรยีนตอยอดสูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 

ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและนิเทศ

เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 

ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 

กลยุทธขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรการ 

1. ใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา

2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนและสถานศึกษา 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานท่ีเปน

ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนท่ี 4 
กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คาเปาหมาย และกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

กลยุทธขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ

รักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี

ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมือง

ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค 

มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 

ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 

และรักษาศีลธรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความ

พรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความ

รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 70 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน ชายฝง

ทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

ไมนอยกวา 

รอยละ 70 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

5. จำนวนสถานศึกษาท่ีนอมนำพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
6. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี

ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมือง

ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

มาตรการ 
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี

ผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 

3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ
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กลยุทธขอท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดาน

วิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับ

ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

จำนวนผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ

ไดรับการดูแล

ชวยเหลือและสงเสริม

ใหไดรับการศึกษาเต็ม

ตามศักยภาพ  

ไมนอยกวา 

รอยละ 60  

จำนวนผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ

ไดรับการดูแล

ชวยเหลือและ

สงเสริมใหไดรับ

การศึกษาเต็มตาม

ศักยภาพ  

ไมนอยกวา 

รอยละ 70  

จำนวนผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ

ไดรับการดูแล

ชวยเหลือและ

สงเสริมใหไดรับ

การศึกษาเต็มตาม

ศักยภาพ  

ไมนอยกวา 

รอยละ 80  

2. จำนวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผาน

การประเมินสมรรถนะท่ีจำเปนดานการรู

เรื่องการอาน (Reading Literacy)  

ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) และดาน

การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 

Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

PISA 

จำนวนผูเรียน

กลุมเปาหมายใน

ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตนท่ี

ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะ 

ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ดวย

ชุดฝกสมรรถนะและ

ขอสอบ PISA style ไม

นอยกวารอยละ 70 

จำนวนผูเรียน

กลุมเปาหมายใน

ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตนท่ี

ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะ 

ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ดวย

ชุดฝกสมรรถนะและ

ขอสอบ PISA style 

ไมนอยกวารอยละ 80 

จำนวนผูเรียน

กลุมเปาหมายใน

ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนตนท่ี

ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะ 

ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ดวย

ชุดฝกสมรรถนะและ

ขอสอบ PISA style 

ไมนอยกวารอยละ 90 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับ

โอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับ

นานาชาต ิ

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

มาตรการ 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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กลยุทธขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญ

ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

จำนวนผูเรียนแตละ

ชั้นมีผลการประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป 

จำนวนผูเรียนแตละ

ชั้นมีผลการประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแตรอยละ 40 ข้ึนไป 

จำนวนผูเรยีนแตละชั้น

มีผลการประเมินการ

อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 

ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ี

ผานมา 

รอยละของผูเรียน ท่ี

มีคะแนนผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 

ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนจาก  

ปการศึกษาท่ีผานมา

ไมนอยกวา 2 กลุม

สาระการเรยีนรู 

รอยละของผูเรียน ท่ี

มีคะแนนผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 

ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนจาก  

ปการศึกษาท่ีผานมา 

ไมนอยกวา 3 กลุม

สาระการเรยีนรู 

รอยละของผูเรียน ท่ี

มีคะแนนผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 

ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนจาก  

ปการศึกษาท่ีผานมา 

ไมนอยกวา 4 กลุม

สาระการเรยีนรู 

3. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพ

และการมีงานทำ ตามความถนัด และ

ความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพ

ท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติ

ได 

ผูเรียนท่ีจบการศึกษา

ไดรับการเสริมทักษะ

การเรียนรูท่ีเชื่อมโยง

สูอาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 60  

ผูเรียนท่ีจบการศึกษา

ไดรับการเสริมทักษะ

การเรียนรูท่ีเชื่อมโยง

สูอาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 70  

ผูเรียนท่ีจบการศึกษา

ท่ีไดรับการเสริม

ทักษะการเรียนรูท่ี

เชื่อมโยงสูอาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 80  

4. ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ

ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน

ทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

ผูเรียนแตละชั้นมีผล

การประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห และ

เขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป 

ผูเรียนแตละชั้นมีผล

การประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห และ

เขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแตรอยละ 40 ข้ึนไป 

ผูเรียนแตละชั้นมีผล

การประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห และ

เขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
5. ผูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุข

ภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดาน

รางกายและจิตใจ 

ผูเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีผลการประเมิน 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

แตละดาน ไมนอยกวา

รอยละ 70  

ผูเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีผลการประเมิน 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

แตละดาน ไมนอยกวา

รอยละ 80  

ผูเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีผลการประเมิน 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

แตละดาน ไมนอยกวา

รอยละ 90  

6. รอยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาท

จาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูให

คำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอำนวยการการเรียนรู 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

มาตรการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมี

ความตองการดูแลเปนพิเศษ 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน

4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กลยุทธขอท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. ผูเรียนสามารถเขาเรียนใน

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปน

มาตรฐานเสมอกัน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตร ได

ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 หรือเทียบเทา  

ไมนอยกวารอยละ 80 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตร ได

ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 หรือเทียบเทา  

ไมนอยกวารอยละ 85 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตร ได

ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 หรือเทียบเทา  

ไมนอยกวารอยละ 90  

2. ผูเรียนไดรับจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเปนตาม

สภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพ

ทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ

สถานศึกษา และความตองการ

จำเปนพิเศษสำหรับผูพิการ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

3. ผูเรียนไดรับการสนบัสนุน

วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณ

ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช

เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยาง

เหมาะสม เพียงพอ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ

อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล 

(Digital Device) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหแกผูเรียน 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนา

ใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสม

ตามบริบท ดานประเภท ขนาด 

และพ้ืนท่ี 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) 

มาใชเปนเครื่องมือในการจัด

1) จำนวนสถานศึกษาท่ี

ไดรับการจัดสรรอุปกรณ 

DLIT มีการจัดการเรียนรู

1) จำนวนสถานศึกษาท่ี

ไดรับการจัดสรรอุปกรณ 

DLIT มีการจัดการเรียนรู

1) จำนวนสถานศึกษาท่ี

ไดรับการจัดสรรอุปกรณ 

DLIT มีการจัดการเรียนรู
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยการศึกษาทางไกล 

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT ไมนอยกวารอยละ 60 

2) จำนวนสถานศึกษาท่ีมี

การจัดการเรียนรูดวย

การศึกษาทางไกลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT มีผลการประเมิน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ทางไกล ผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT อยูใน

เกณฑระดับดีข้ึนไป  

ไมนอยกวารอยละ 60  

ดวยการศึกษาทางไกล 

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT ไมนอยกวารอยละ 70 

2) จำนวนสถานศึกษาท่ีมี

การจัดการเรียนรูดวย

การศึกษาทางไกลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT มีผลการประเมิน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ทางไกล ผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT อยูใน

เกณฑระดับดีข้ึนไป  

ไมนอยกวารอยละ 70  

ดวยการศึกษาทางไกล 

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT ไมนอยกวารอยละ 80 

2) จำนวนสถานศึกษาท่ีมี

การจัดการเรียนรูดวย

การศึกษาทางไกลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT มีผลการประเมิน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ทางไกล ผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT อยูใน

เกณฑระดับดีข้ึนไป  

ไมนอยกวารอยละ 80  

7. สถานศึกษามีระบบการดูแล

ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน

และการแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

8. สถานศึกษาท่ีมีระบบ

ฐานขอมูลประชากรวัยเรียน

และสามารถนำมาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

มาตรการ 
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี

3. จดัสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม และ

เพียงพอ 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน 
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กลยุทธขอท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ

จัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและ

สรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภค

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนำไปปฏิบัติ

ใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริม

อาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลด

ใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 70 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 80 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 90  

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช

ประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงาน

เพ่ือลดปริมาณขยะและมีการสงเสริม

การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด

ปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 70 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 80 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 90  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง

การจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการ

นำขยะมาใชประโยชนรวมท้ัง

สอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ี

เก่ียวของ 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 70 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 80 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 90  

4. นักเรียนเรยีนรูจากแหลงเรียนรู มี

การขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน 

โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดานการลดใช

พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และ

ตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม เชน โรงงาน

อุตสาหกรรมสีเขียว  

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 70 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 80 

จำนวนสถานศึกษามี

การจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไมนอย

กวารอยละ 90  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
5. สถานศึกษามีการเก็บขอมูล

เปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนได

ออกไซต ในการดำเนินกิจกรรม

ประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบาน 

และขอมูลของ Carbon Footprint ใน

รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

6. รอยละของครู มีความคิดสรางสรรค

สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

ดำเนินการจัดทำงานวิจัยดานการสราง

สำนึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมได 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

7. รอยละของครูและนักเรียนสามารถ

นำสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิด

มาประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการ

เรียนรู และประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันและชุมชนไดตาม

แนวทาง Thailand 4.0 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

8. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา

บุคลากร และสถานท่ีใหเปนสำนักงาน

สีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัด

จางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

มาตรการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการใหองคความรู และ

สรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทำคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ

3. จัดทำเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ำและชุมชนคารบอนต่ำและพัฒนาวิทยากรใหความรู

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ำ 
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4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทำหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปน
กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลด
กาซที่มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด
การปลอยคารบอนไดออกไซดในการดำเนินชีว ิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน
สถานศึกษาสูชุมชน 

5. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการ

ผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตอยอดขยาย

ความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ตนแบบ และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำรองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา ดานการผลิต
และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช
ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดปริมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใชเผาและลดใช
สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมดี 
Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือนำความรูมาประยุกตใชและจัดทำโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชน
วัยซนลดคารบอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนตนแบบที่นำความรูจากโรงเรียนตอยอดสูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลนและนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
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กลยุทธขอท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหาร

จัดการศึกษาอยางเปนอิสระ 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย 

ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ี

มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 

เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชในการบริหารจัดการและ

ตัดสินใจ ท้ังระบบ 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมี

ความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผาน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 10  

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 15  

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 20  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมาย 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ี

สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นำไปสูการ

วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 10  

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 15  

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 20  

8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี

แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

จำนวน

สถานศึกษาใช

แพลตฟอรม

ดิจิทัล (Digital 

Platform) เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจ

ดานบริหารจัด

การศึกษาครบ 4 

ดาน ไมนอยกวา

รอยละ 60  

จำนวน

สถานศึกษาใช

แพลตฟอรม

ดิจิทัล (Digital 

Platform) เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจ

ดานบริหารจัด

การศึกษาครบ 4 

ดาน ไมนอยกวา

รอยละ 70  

จำนวน

สถานศึกษาใช

แพลตฟอรม

ดิจิทัล (Digital 

Platform) เพ่ือ

สนับสนนุภารกิจ

ดานบริหารจัด

การศึกษาครบ 4 

ดาน ไมนอยกวา

รอยละ 80  

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ี

สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 10  

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 15  

จำนวน

สถานศึกษาจัดทำ

ระบบขอมูล

สารสนเทศข้ึนเอง

เพ่ือใชในการ

วางแผน การ

จัดการศึกษา  

ไมนอยกวา 

รอยละ 20  
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มาตรการ 
1. ใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา

2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขา

มาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
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โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ
ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 3 ป 

กลยุทธขอท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

1.1 เยาวชนจิตอาสา สพม.18 ทำ

ความดีดวยหัวใจ รวมเทิดไทองคราชัน 

354,500 354,500 354,500 1,063,500 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

1.2 สภานักเรียนเพ่ือสงเสริม

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

127,600 127,600 127,600 382,800 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

1.3 เสริมสรางทักษะการปองกัน

ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

ปการศึกษา 2563 

57,900 57,900 57,900 173,700 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

1.4 รณรงคปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

ภายใตกิจกรรม “สรางเครือขาย

นักเรียนแกนนำเพ่ือดำเนินการ

ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานศึกษา” 

73,200 73,200 73,200 219,600 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ (ภาคกลางและภาค

ตะวันออก) 

8,680 8,680 8,680 26,040 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

2.2 การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

(STEM) เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ

สำคัญของผูเรียนโดยใชโครงงานเปน

ฐาน และปญหาเปนฐาน 

1,180 1,180 1,180 3,540 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

2.3 สงเสริมงานวิจัยเพ่ือสราง

นวัตกรรมในการนำไปใชประโยชนตอ

สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 18 

27,500 27,500 27,500 82,500 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ
ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 3 ป 

กลยุทธขอท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.1 พัฒนาขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาเขารับการพัฒนากอน

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงศึกษานิเทศก 

88,720 88,720 88,720 266,160 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.2 การเรียนรูทางไกลสรางสรรค

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสมรรถนะ

สำคัญของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

ผานรูปแบบ Digital Platform การ

เรียนรูดวยตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

5,940 5,940 5,940 17,820 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.3 การนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

(Active Learning) ตามหลักสตูรฐาน

สมรรถนะ เพื่อสงเสริมสมรรถนะเด็กไทย

ในศตวรรษที่ 21 รองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ดวยการนิเทศแบบ 

การโคชและพี่เลีย้ง (Coaching and 

Mentoring) 

1,280 1,280 1,280 3,840 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.4 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู

วิทยาการคำนวณ เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  

เขต 18 

118,800 118,800 118,800 356,400 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.5 สงเสริมขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ ใน

การสรางความกาวหนาในหนาที่ของ

ลูกจางประจำ 

69,850 69,850 69,850 209,550 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.6 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ตามมาตรฐานสากล 

60,800 60,800 60,800 182,400 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.7 แนะแนวการศึกษาตอและเชื่อมโยงสู

อาชีพใหมีความเขมแข็งเพื่อการมีงานทำ 

ปการศึกษา 2563 

50,000 50,000 50,000 150,000 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ
ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 3 ป 

3.8 นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 

43,200 43,200 43,200 129,600 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.9 สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนา

หองสมุด 

46,400 46,400 46,400 139,200 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.10 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ” สู

สถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

13,800 13,800 13,800 41,400 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.11 ประเมินและพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและพื้นที่  

27,600 27,600 27,600 82,800 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.12 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย (รักษภาษาไทย) 

33,000 33,000 33,000 99,000 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.13 พัฒนาศักยภาพครูผูชวยสูการเปน

ครูมืออาชีพ ประจำป พ.ศ. 2563 

228,970 228,970 228,970 686,910 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

3.14 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใน 

ยุคศตวรรษที่ 21 “งานมหกรรมวิชาการ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูงานตามนโยบาย

และจุดเนนทางการศึกษา” สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

293,300 293,300 293,300 879,900 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
 ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

4.1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

380,000 380,000 380,000 1,140,000 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ
ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 3 ป 

4.2 นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่รองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic corridor : EEC) 

ดานภาษา วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

85,000 85,000 85,000 255,000 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

4.3 สงเสริมพัฒนาระบบประกันและการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวใหม โดยตนสงักัด สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

133,400 133,400 133,400 400,200 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

4.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

280,800 280,800 280,800 842,400 กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

4.5 ประชุมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน

การแกไขปญหาเด็กออกกลางคัน 

22,900 22,900 22,900 68,700 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5.1 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

ในสถานศึกษา ภายใตกิจกรรม “โรงเรียน

สิ่งแวดลอม/โรงเรียนสีเขียว/โรงเรียน 

ปลอดขยะ 

90,350 90,350 90,350 271,050 กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

6.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำป

งบประมาณ  

8,850 8,850 8,850 26,550 กลุมนโยบาย 

และแผน 

6.2 จัดตั้งงบประมาณประจำป

งบประมาณ  

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุมนโยบาย 

และแผน 

6.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ   

25,200 25,200 25,200 75,600 กลุมนโยบาย 

และแผน 

6.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำ

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพืน้ฐานประจำป 

(ระยะ 3 ป) 

32,800 32,800 32,800 98,400 กลุมนโยบาย 

และแผน 
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สวนท่ี 5 

การบริหารแผนสูความสำเรจ็



สวนที่ 5 
การบริหารแผนสูความสำเร็จ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ถือเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และนโยบายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนกลไกในการผลักดันการดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จ และใชเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและใชเปนทิศทางใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จึงไดกำหนดกระบวนการ

นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ  เพ่ือให เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ 

มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

1. การสรางความเขาใจ และชี้แจงในสาระสำคัญแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565) ใหบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ไดรับ

ทราบขอมูลอยางชัดเจน เพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การทบทวน/ปรับกลยุทธ เพ่ือให เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายท่ีเก่ียวของ และบริบทของพ้ืนท่ี 

ตลอดจนสถานการณในปจจุบัน 

3. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ

ดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และวงเงินงบประมาณ 

4. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงไดกำหนดข้ันตอนการติดตามประเมินผล

ความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผน เปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การติดตามผลความกาวหนาประจำป เปนการติดตามความกาวหนาตามตัวชี้วัด

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายท่ีกำหนดกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

จึงสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางดำเนินการ และสามารถทบทวนเปาหมายและ 

กลยุทธท่ีเหมาะสม 

ระยะท่ี 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางการปฏิบัติ 

ตามแผน เปนการทบทวนผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหสามารถทบทวนประเด็น

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธและสามารถปรับเปลี่ยนแผนใหเหมาะสมตอไป 

ระยะท่ี 3 การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เม่ือครบกำหนดระยะเวลาการใชแผน จะมีการ

ประเมินผล เพ่ือสรุปการปฏิบัติราชการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน และผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะ

การใชแผน 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดกำหนดผูท่ีมีหนาท่ีในการกำกับ ติดตามและ

ประเมินผล ไดแก ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษา เขต 18 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การมัธยมศึกษา เขต 18 และผูอำนวยการกลุมงาน โดยกำกับ ติดตามและประเมินผลภายในชวงระยะเวลา 

ท่ีกำหนด นอกจากนี้ ยังไดกำหนดใหมีการตรวจสอบ ประเมินผลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ

มัธยมศึกษา เขต 18 ไดกำหนดใหมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายท่ีกำหนด ในรูปของผลผลิต 

(Output) และผลลัพธ (Outcome) สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบกลยุทธ 

ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการนั้นๆ  
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แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร สพม. 18 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 

ยุทธชาต ิ
20 ป 

ดานความมั่นคง ดานการสราง
ความสามารถในการ

แขงขัน 

ดานการพฒันาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม 

ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ดานการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการ

ศึกษาฯ 

2560-2579 

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนา
กำลังคน การวิจยั 

นวัตกรรม เพื่อสราง
ขีดความสามารถใน

การแขงขันของ
ประเทศ

การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกชวงวัยและ

การสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมทาง

การศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อ
สรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด

การศึกษา 

นโยบาย 
สพฐ. 

ดานการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษยและของ

ชาต ิ

ดานการจัด
การศึกษา เพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขงขันของ

ประเทศ 

ดานการพฒันาและ
เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

ดานการสรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 

ดานการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ดานการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษา 

ยุทธ 
สพม. 18 

ดานการจัด
การศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของ
มนุษยและของ

ชาติ 

ดานการจัด
การศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถใน
การแขงขันของ

ประเทศ 

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ดานการสรางโอกาส
ในการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 

ดานการจัด
การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษา 



โครงการ/

กิจกรรม 

1) เยาวชนจิตอาสา
สพม.18 ทำความดี
ดวยหวัใจ รวมเทิดไท
องคราชัน  
2) สภานักเรียนเพือ่
สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
3)เสริมสรางทักษะ
การปองกันตนเอง
จากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม 
4) รณรงคปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) 
ภายใตกจิกรรม 
“สรางเครือขาย
นักเรียนแกนนำเพือ่
ดำเนินการขับเคล่ือน
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา” 

1) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
(ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
2) การจัดการเรียนรูสะ
เต็มศึกษา (STEM) เพือ่
การพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญของผูเรียนโดยใช
โครงงานเปนฐาน และ
ปญหาเปนฐาน 
3) สงเสริมงานวิจัยเพื่อ
สรางนวัตกรรมในการ
นำไปใชประโยชนตอ
สถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 18 

1) พัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการพัฒนา
กอนแตงต้ังใหดำรง
ตำแหนงศึกษานิเทศก 
2) การเรียนรูทางไกล
สรางสรรคนวัตกรรม
การศึกษาเพือ่เสริม
สมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 
21 ผานรูปแบบ Digital 
Platform การเรียนรู
ดวยตนเอง สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
3) การนิเทศการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) ตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เพื่อ
สงเสริมสมรรถนะ
เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 
ดวยการนิเทศแบบ การ
โคชและพี่เล้ียง 
(Coaching and 
Mentoring) 
4) ขับเคล่ือนการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคำนวณ 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
5) สงเสริมขวัญกำลังใจ
แรงจูงใจ ในการสราง
ความกาวหนาในหนาที่
ของลูกจางประจำ 
6) นิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
7) แนะแนวการศึกษาตอ
และเชื่อมโยงสูอาชพีใหมี
ความเขมแข็งเพื่อการมี
งานทำ ปการศึกษา 
2563 

1) นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2) นิเทศ ติดตามการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern 
Economic corridor : 
EEC) ดานภาษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 
อุตสาหกรรม 
3) สงเสริมพัฒนาระบบ
ประกันและการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม โดย
ตนสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
4) ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
5) ประชุมพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานการแกไข
ปญหาเด็กออกกลางคัน 

1) การอนุรักษพลังงาน

และส่ิงแวดลอมใน

สถานศึกษา ภายใต

กิจกรรม “โรงเรียน

ส่ิงแวดลอม/โรงเรียนสี

เขียว/โรงเรียนปลอดขยะ 

1) รายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป

งบประมาณ  

2) จัดต้ังงบประมาณ

ประจำปงบประมาณ  

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดิน

และส่ิงกอสราง 

3) จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ 

4) การประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐานประจำป  

(ระยะ 3 ป) 



โครงการ/

กิจกรรม 

(ตอ) 

8) นิเทศพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
9) สงเสริมนิสัยรักการ
อานและพัฒนาหองสมุด 
10) การขับเคล่ือน
กระบวนการ PLC 
(Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ” สูสถานศึกษา
ในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 
11) ประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและ
พื้นที่ 
12) พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
(รักษภาษาไทย) 
13) พัฒนาศักยภาพครู
ผูชวยสูการเปนครูมือ
อาชีพ ประจำป พ.ศ. 
2563 
14) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใน 
ยุคศตวรรษท่ี 21 “งาน
มหกรรมวิชาการ เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูงาน
ตามนโยบายและจุดเนน
ทางการศึกษา” 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18 



คณะผูจัดทำ 

ท่ีปรึกษา 
นายสมศักดิ์  ทองเนียม ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

นางมลิวัลย  เจริญสวาง      รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

นายเมฆินทร  ลิ้มเจริญ      รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

คณะผูจัดทำ 
นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นางพรเพ็ญ  สันติกันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นางสาวมนทิรา วุฒิสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นางสาวรติกร  ศิริมานะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จัดพิมพ/เรียบเรียง 
นางสาวธัญลักษณ  จำจด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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