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ด้านการปรับสมดลุ
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ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก 

(EEC) 
2560-2564 

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนา
กำลังคน การวิจยั 

นวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของ
ประเทศ 

การสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษา
ภายใน ภายนอกใน
ระดับต่างๆ และ

เครือข่าย
ภาคเอกชน 

ประชาคม และ
ประชารัฐ เพื่อ

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด

การศึกษา
สถานศึกษาใน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 



 

นโยบาย 
สพฐ. 

ปี 64 -65 

1. ด้านความปลอดภัย 
2. ด้านโอกาส 
3. ด้านคุณภาพ 
4. ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  
สพม. ชบรย   

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะ
ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันระดับ
นานาชาติและ
เทียบเคียงสู่

มาตรฐานสากล 

การส่งเสริมและ
สนับสนนุการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และการเข้าถึง

บริการทาง
การศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและ 
มีคุณภาพ 

การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนา 

คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการจัด
การศึกษา 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
ระยอง 

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

การผลิตและพัฒนา
กำลังคน การวิจยั 
และนวัตกรรรม 

เพื่อสร้างขีด
ความสามารถใน
การ แข่งขันของ

ประเทศ 

การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้าง
สังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่า

เทียมทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด

การศึกษา 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
ชลบุร ี

พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ผลิตและพัฒนา
กำลังคน รวมทัง้

งานวิจยัให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ 

ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และ

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ส่งเสริมและพฒันา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วนม ี
ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 



 

โครงการ/
กิจกรรม  

 

โครงการเสรมิสร้าง
มาตรการความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่าง
รอบด้าน ตาม
มาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety 
School) ภายใต้ 
“ระบบดี มภีูมิคุ้มกัน 
ทันเวลา” 
 

1) โครงการการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ของภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor : EEC) 
2) โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สู่การเป็นพลเมืองใน
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (English 
for developing 
teachers and 
directors for EEC) 

1) โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายเดินหน้าและ
พัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ ปี 2564  
2) โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยด้วย
แนวคิดการสอนฐาน
สมรรถนะ 
3) โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ “รู้ทันสื่อ ก้าวทัน
เทคโนโลยี สู่ความเป็น
พลเมืองดิจิทลั 
4) โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติและระดบั
นานาชาติ (ONET-PISA) 
5) โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
6) โครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันและประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่ โดย
ต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
7) โครงการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

1) โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน 
ประจำปี 2564 
2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน ปี
การศึกษา 2564 

โครงการเสรมิสร้าง
มาตรการความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างรอบ
ด้าน ตามมาตรการ
โรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) 
ภายใต้ “ระบบดี มี
ภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” 
(กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา) 

1) โครงการจัดตั้ง
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
2) โครงการประชุม
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.  
2564 – 2566 และการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
3) โครงการนิเทศ
กำกับติดตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
4) กิจกรรม 5 ส.  
“BIG Cleaning Day 
5) โครงการพัฒนา
ศักยภาพรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาให้มี
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของ ศธ. 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 



 

โครงการ/
กิจกรรม  

(ต่อ) 

  
 
 
 

8) โครงการการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
9) โครงการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
10) โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
11) โครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวมด้านการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษา
และด้านการจดัทำแผน
จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
(Inclusive Education) 
ของครูสังกัดสำนักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
12) โครงการพัฒนา
ศักยภาพครผูู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ประจำปี
งบประมาณ 2564 
 

  6) โครงการประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาท่ีบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ สังกัด
สำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในระยะเวลา 1 ป ี
7) โครงการการตรวจ
และประเมินผลงาน
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
8) โครงการส่งเสริมขวัญ
กำลังใจ แรงจูงใจ ในการ
สรา้งความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีของลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างช่ัวคราว 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
9) โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีองค์ความรู้และ
เสรมิสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการ 
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และ 
จัดการศึกษาในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพบริบทของ 

เขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ส่วนที่ 1 
สภาพบริบทของเขตพืน้ที่การศึกษา 

 
   สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจรับผิดชอบบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ใน  
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง 
หนองใหญ่ พนัสนิคม พานทอง บ่อทอง เกาะจันทร์ 

สัตหีบ บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง  
จงัหวัดระยอง  ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง  

แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง  นิคมพัฒนา  
วังจันทร์ และเขาชะเมา 
 ที่ตั้ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตั้งอยู่เลขท่ี  25/11  
หมู่ 5 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวัด
ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซต์ 
ww.spm18.go.th 

 
 เขตการปกครอง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  แบ่งการปกครองเป็น  2 จั งหวัด  
1. จังหวัดชลบุรี  แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 687 หมู่บ้าน การปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 29 
แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา แยกจากการ
ปกครองของอ าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 จังหวัดชลบุรี มี 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง อ าเภอบ้านบึง 
อ าเภอศรีราชา อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอ
เกาะสีชัง  
 2. จังหวัดระยอง  แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 54 ต าบล 439 หมู่บ้าน 80 ชุมชน ส่วน
ด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง  
2 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 42 แห่ง 
 จังหวัดระยอง มี 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ 
อ าเภอปลวกแดง อ าเภอแกลง อ าเภอนิคมพัฒนา และอ าเภอบ้านค่าย  
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ภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสนิทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา

ชลบุรี ระยอง  
(ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 



3 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา  
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1. กลุ่มอ านวยการ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ   
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ   
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร   
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร   
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา   
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ   
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ   
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ   
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ     
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
และแผน     
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา วิเคราะห์  ด าเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
(ข) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   
(จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน   
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี   
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ   
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์   
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกีย่วกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญช ีงานพัสดุ  และงานบริหาร
สินทรัพย์   
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ  ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(ง) ศึกษาวิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ  การออกบัตร
ประจ าตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ   
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ   
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน   
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ   
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา   
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(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน  
ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา   
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน   
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา   
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ   
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  เนตรนารี  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน  
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน   
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์   
(ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน     
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด     
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง   
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด   
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
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(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ด าเนินการเกีย่วกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
 
   

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบรหิารงานของสถานศึกษาในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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     ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้าง ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 72 คน ดังนี้ 
 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน    1 คน 
 - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จ านวน    3 คน  
 - ศึกษานิเทศก์        จ านวน   11 คน   
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     จ านวน   36 คน   
 - ลูกประจ า       จ านวน     1 คน 
 - พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างช่วยราชการ   จ านวน   15 คน 
 - อัตราจ้าง       จ านวน     5 คน 

 มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ใน
สถานศึกษา จ านวน 4,921 คน มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง จ านวน 19 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 50 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 49 คน ข้าราขการครู จ านวน 3,869 คน พนักงานราชการ จ านวน 104 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 67 
คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 776 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
 
ตารางท่ี  1     แสดงจ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จังหวัดชลบุรี 
(จ านวนโรงเรียน) 

จังหวัดระยอง 
(จ านวนโรงเรียน) 

ขนาดเล็ก นักเรียน 1 – 359 คน 3 2 
ขนาดกลาง นักเรียน 360 – 1,019 คน 9 7 
ขนาดใหญ ่ นักเรียน 1,080 – 1,679 คน 8 1 
ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,680 คน ขึ้นไป 11 9 

รวมโรงเรียน 31 19 
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น 50 
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ตารางท่ี  2 แสดงข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563) 
 

ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยม

ต้น 
มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท”   1,606 1,152   2,758 
2 ชลราษฎรอ ารุง   1,456 1,944   3,400 
3 ชลกันยานุกูล   2,051 2,015   4,066 
4 แสนสุข   1,179 451   1,630 
5 บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)   1,474 674   2,148 
6 อ่างศิลาพิทยาคม   798 351   1,149 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์   195 81   276 
8 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”   1,710 1,447   3,157 
9 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”   372 168   540 
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   288 426   714 
11 คลองก่ิวยิ่งวิทยา   366 146   512 
12 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา   346 240   586 
13 พานทองสภาชนูปถัมภ์   1,136 408   1,544 
14 พานทอง   1,038 465   1,503 
15 พนัสพิทยาคาร   1,534 1,480   3,014 
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม   389 230   619 
17 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)   70 27   97 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา   638 498 71 1,207 
19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา   388 343   731 
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร   195 136   331 
21 บางละมุง   1,097 1,130   2,227 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร   1,253 1,461   2,714 
23 ผินแจ่มวิชาสอน   310 150   460 
24 ศรีราชา   1,627 1,286   2,913 
25 ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”   1,050 557   1,607 
26 บึงศรีราชาพิทยาคม   703 341   1,044 
27 สุรศักดิ์วิทยาคม   927 372   1,299 
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   1,623 1,167   2,790 
29 เกาะสีชัง 246 102 31   379 
30 สัตหีบวิทยาคม   993 652   1,645 
31 สิงห์สมุทร   1,639 1,989   3,628 

รวมจังหวัดชลบุรี 246 28,553 21,818 71 50,688 
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ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. 

1 วัดป่าประดู่   1,774 888   2,662 
2 ระยองวิทยาคม   1,594 1,938   3,532 
3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   1,562 774   2,336 
4 เพรักษมาตาวิทยา   475 308   783 
5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร   1,854 878   2,732 
6 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม   255 203   458 
7 ระยองวิทยาคม ปากน้ า   555 321   876 
8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 

ระยอง  
  652 373   1,025 

9 บ้านค่าย   1,304 665   1,969 
10 ปลวกแดงพิทยาคม   1,240 652   1,892 
11 นิคมวิทยา   1,088 623   1,711 
12 แกลง”วิทยสถาวร”   1,525 1,151   2,676 
13 วังจันทร์วิทยา   1,031 671   1,702 
14 เขาชะเมาวิทยา   187 150   337 
15 ช านาญสามัคคีวิทยา   941 660   1,601 
16 ช าฆ้อพิทยาคม   126 93   219 
17 สุนทรภู่พิทยา   434 267   701 
18 ห้วยยางศึกษา   253 156   409 
19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย   614 358   972 

รวมจังหวัดระยอง - 17,464 11,129 - 28,593 
รวมทั้งสิ้น 246  46,017  32,947  71  79,281  
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ตารางท่ี 3 เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 

ที ่ ชื่อสหวิทยาเขต 
จ านวน
โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียน 

1 สหวิทยาเขตชลบุรี 1  12 1. ชลบุรี “สุขบท”            
2. ชลราษฎรอ ารุง           
3. ชลกันยานุกูล                
4. แสนสุข             
5. บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)      
6. อ่างศิลาพิทยาคม 
7. หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์       

8. บ้านบึง “อุตสาหกรรม 
นุเคราะห์” 
9. บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”     
10. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ชลบุรี   
11. คลองก่ิวยิ่งวิทยา              
12. หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 

2 สหวิทยาเขตชลบุรี 2 8 1. พานทองสภาชนูปถัมภ์         
2. พานทอง 
3. พนัสพิทยาคาร                  
4. ทุ่งเหียงพิทยาคม 

5. เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ 
อุปถัมถ์)                    
6. บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 
7. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา         
8. เกาะจันทร์พิทยาคาร 

3 สหวิทยาเขตชลบุรี 3 11 1. บางละมุง                         
2. โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 
3. ผินแจ่มวิชาสอน                 
4. ศรีราชา 
5. ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทย
อนุเคราะห์”     

6. บึงศรีราชาพิทยาคม 
7. สุรศักดิ์วิทยาคม                  
8. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุี 
9. เกาะสีชัง                          
10.สัตหีบวิทยาคม 
11. สิงห์สมุทร 

4 สหวิทยาเขตระยอง 1 11 1. วัดป่าประดู ่                       
2. ระยองวิทยาคม 
3. บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา        
4. เพรักษมาตาวิทยา 
5. มาบตาพุดพันพิทยาคาร       
6. ระยองวิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม 

7. ระยองวิทยาคม ปากน้ า 
8. เฉลิมพระเกียรติพระศรี  
นครินทร์ ระยอง  
9. บ้านค่าย                          
10. ปลวกแดงพิทยาคม 
11. นิคมวิทยา 

5 สหวิทยาเขตระยอง 2 8 1. แกลง”วิทยสถาวร” 
2. วังจันทร์วิทยา 
3. เขาชะเมาวิทยา 
4. ช านาญสามัคคีวิทยา 

5. ช าฆ้อพิทยาคม 
6. สุนทรภู่พิทยา 
7. ห้วยยางศึกษา 
8. มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา 
ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปเป็น
รายด้าน  ได้ดังนี ้ 

 
   ด้านโอกาสทางการศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ด าเนินส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจนอย่างถูกต้อง 

 ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ  

 
   ด้านคุณภาพการศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 39.65  
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 35.65  
 
 

การพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี  3   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

คะแนน : ร้อยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 
ระดับจังหวัดชลบุรี 57.68 35.19 28.65 30.92 38.11 
ระดับจังหวัดระยอง 57.44 34.91 28.43 30.81 37.90 
ระดับ สพม.ชบรย 59.38 37.13 30.56 31.54 39.65 
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ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ยรวม 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
4 กลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ 

ระดับ 

กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางที ่ 4   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

เฉลี่ยรวม 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 32.62 
ระดับจังหวัดชลบุรี 46.38 37.67 32.82 30.18 31.82 35.77 
ระดับจังหวัดระยอง 46.08 37.72 31.70 29.74 31.66 35.38 
ระดับ สพม.ชบรย 46.29 37.69 32.46 30.04 31.77 35.65 
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เฉลี่ยรวม 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
4 กลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ 

ระดับ 

กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี  5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 - 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เปรียบเทียบ 
ปี 2561-2562 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 44.39 50.27 52.11 59.08 59.38 +0.30 
ภาษาอังกฤษ 33.04 35.21 32.95 31.84 37.13 +5.29 
คณิตศาสตร ์ 35.75 33.80 30.38 33.77 30.56 -3.21 
วิทยาศาสตร์ 40.28 37.44 34.37 38.60 31.54 -7.06 
เฉลี่ยรวม 38.37 39.18 37.45 40.82 39.65 -1.17 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 - 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

2558 2559 2560 2561 2562
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี  6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 
สาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบ 

ปี 2561 - 2562 ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 53.64 56.85 52.96 51.32 46.29 -5.03 
สังคมศึกษาฯ  41.17 37.63 36.23 36.72 37.69 +0.97 
ภาษาอังกฤษ 27.33 30.18 31.34 34.99 32.46 -2.53 
คณิตศาสตร ์ 29.39 28.02 28.37 36.06 30.04 -6.02 
วิทยาศาสตร์ 35.05 33.50 31.89 32.86 31.77 -1.09 

เฉลี่ยรวม 37.31 37.23 36.15 38.39 35.65 -2.74 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

2558 2559 2560 2561 2562
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี  7    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   
ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

คะแนน : ร้อยละ 
วิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 54.42 59.08 +4.66 55.14 59.38 +4.24 
ภาษาอังกฤษ 29.45 31.84 +2.39 33.25 37.13 +3.88 
คณิตศาสตร ์ 30.04 33.77 +3.73 26.73 30.56 +3.83 
วิทยาศาสตร์ 36.10 38.60 +2.50 30.07 31.54 +1.47 

รวมเฉลี่ย 37.50 40.82 +3.32 36.30 39.65 +3.36 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

2561 2562
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี  8     เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
คะแนน : ร้อยละ 

วิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

+/- 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

+/- 
ภาษาไทย 47.31 51.32 +4.01 42.21 46.29 +4.08 
สังคมศึกษาฯ 35.16 36.72 +1.56 35.70 37.69 +1.99 
ภาษาอังกฤษ 31.41 34.99 +3.58 29.20 32.46 +3.26 
คณิตศาสตร ์ 30.72 36.06 +5.34 25.41 30.04 +4.63 
วิทยาศาสตร์ 30.51 32.86 +2.35 29.20 31.77 +2.57 

รวมเฉลี่ย 35.02 38.39 +3.37 32.34 35.65 +3.31 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างผลต่างค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่   

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

2561 2562
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ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ  ได้แก่  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา พ.ศ.  2560 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS: 
KPI Report System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการติดตามประและเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ค่าคะแนนรวม 3 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ระดับคะแนน 3 อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคะแนน 4 อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับคะแนน 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปภาพรวม (3 มาตรฐาน) 
ระดับคะแนน 4 คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  

 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS: KPI Report System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผลคะแนน 4.39 อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก  

 ผลการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผลการ
ด าเนินงานความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA โดยมีค่าคะแนน 95.02 

 
 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

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

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ  
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน              
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน



22 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม  
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล 
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง            

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทย
มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการ
พัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  คนไทยได้รับการพัฒนา
ให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย
ที่ก าหนด 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึง
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และ 

มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี  
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวิ นัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน                  

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า 
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ  

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุล ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน  

เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง  
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
เด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวน
ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัย  
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและ
สร้ างความเป็นธรรมในสั งคมไทยมีความคืบหน้ าช้ า  ทั้ ง เ รื่ องความแตกต่างของรายได้ระหว่ า ง  
กลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป  
จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชน
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และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ
โลกซบเซา และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโต
ได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและ
การให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากร
ดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  

ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ  
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม ไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับ  
ผู้มิได้กระท าความผิด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถ
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัย
ความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่า
การสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี  ซึ่งมี
มูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพีย ง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการ
ลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และ
เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการ
ด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหา
ตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญั ติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลง 

ยุทธศาสตร์    
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้  

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด า เนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
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หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้  
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายแผนแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 
– 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาใน  
ทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย ฯลฯ  
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมั่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ่มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ  
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ

ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 
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 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่ 
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 พัฒนาครู ให้มี ทั กษะ ความรู้  และความช านาญในการ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก 

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์
 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้

ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น

อาชีพ และสร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็น
ต้น 

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ

แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี  ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
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(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
(4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

 ในห้วงสถานการ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนด
มาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทย
ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ทั้ ง ต่ อ ตั ว ผู้ เ รี ย น  ข้ า ร า ช ก า ร ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง 
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco- 
System : TE2S) เป็นการศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว  

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco- System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

  ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็วรวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้
ทั นต่ อการ เปลี่ ย นแปลงของ โ ลก  ปรั บ เปลี่ ยนการ พัฒนาครู และบุ คล ากรทา งการศึ กษาผ่ าน  
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up 
Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี
คุณภาพ 
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 เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน้น
เพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยก
ก าลังสองท่ีเน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน 
On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียน
ยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความ
เป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและ
ความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

 พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

 ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

 จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
 
5. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย  
ทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง  
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
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มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบ ายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 

นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึ งการจัดสภาพแวดล้อมที่  
เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเ พ่ือการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
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2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน  
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับ 

3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

4.3  บริหารจั ดการโร ง เรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ มี จ านวนนัก เ รี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรี ยน
คุณภาพของชุมชน 

4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5  สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
6. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี  
 วิสัยทัศน์ 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
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พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 
  2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ิมก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนาและมีศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต 
  2. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
                     3. ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

4. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
               กลยุทธ์ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ 

1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียน ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 

                        กลยุทธ์ 
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน  

ทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

3. ส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

 กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม  

หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
3. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
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4. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  

  

7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง 
 วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมน าสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนและชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ระยอง 
บนวิถีประชาคมโลก 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้ในหลักสูตรและกระบวนการจัดการ 

เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ  
3. จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  
4. จัดการศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นระยอง เช่น ภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม  
5. จัดการศึกษาโดยการส่งเสริมให้รู้ เข้าใจ และสื่อสารภาษา รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ สังคมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลกที่ควรรู้  
6. จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

 
เป้าประสงค์  

ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นระยอง สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน สังคม
โลกอย่างมีความสุข  

เป้าประสงค์การศึกษาการจัดศึกษาแต่ละระดับ  
ระดับปฐมวัย : รักระยอง มองประชาคมโลก  
ระดับประถมศึกษา : ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืน 

บนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้เรียนมีจิตส านึก ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ 

ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข  

กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย และ

สมานฉันท์  



38 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

3. ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้งการยอมรับและ 
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการ แข่งขันของประเทศ  

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้เรียนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะ  

ที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
2. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยท า งานและ 

เพ่ิมผลิต ภาพของก าลังแรงงาน  
3. พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน

ภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
4. ปรับทิศทางการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  
5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

และการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ และ  

ครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

กลยุทธ์  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานผู้เรียน  
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ทั้งหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

และบริบทเชิงพื้นที ่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ  

การรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน  
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นระยอง  
5. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการ 

และจัดสรร/เกลี่ยอัตราก าลังให้เพียงพอตามเกณฑ์  
6. สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนา  คุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและ

เรียนรู้ที่ม ีคุณภาพตลอดชีวิต  

กลยุทธ์  
1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มประชากรวัยเรียนทุกประเภท  
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2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

3. สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมในเชิงพ้ืนที่ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้ เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท า 

มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  

กลยุทธ์  
1. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการด าเนินชีวิต 

ที ่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของ

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. สร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชนในการน าองค์ความรู้ไปใช้ 

จัดการในเรื่องภัยธรรมชาติความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้าง

ความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ 

ประชาคมโลก  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือการศึกษา  
5. ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายของหน่วยงานอื่นๆ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และน าไปสู่การปฏิบัติ  

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและ 

มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

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

Polite  Morality)    

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ

ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับผู้เรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เน้นการ  

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

3. ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ สามารถ
สร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงาน รวมถึงมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและสถานศึกษาในสังกัด มีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงานอื่น 

 
นโยบาย 

นโยบายข้อที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
นโยบายข้อที่ 2  ด้านโอกาส 
นโยบายข้อที่ 3  ด้านคุณภาพ 
นโยบายข้อที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้ เรียน เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ข้อที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ร้อยละ 100 
 

2. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เช่น ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
5. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 100 

  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ  
มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย และกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

4.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

4.3 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย สมรรถนะทางร่างกายให้เกิดความ

สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
 

แผนงาน/โครงการ 
โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียน

ปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” 
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กลยุทธ์ข้อที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
1. จ านวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์  (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA 
ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 

 
 แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) น าไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) 
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่ การ

เป็นพลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English for developing teachers and directors for EEC) 
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กลยุทธ์ข้อที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

จ านวนผู้เรียนแต่ละชั้นมีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ร้อยละ 

40 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละของผู้เรียน ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจาก  
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้ 

ผู้เรียนที่จบการศึกษาได้รับการเสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

4. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต
อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

ผู้เรียนแต่ละชั้นมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม  

ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

5. ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ 

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ละด้าน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
6. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที ่

3. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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4. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดระบบ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มี
ข้อมูลป้อนกลับ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 

5.1 เสริมสร้าง พัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
5.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย สามารถใช้ทักษะ

ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
5.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้

สื่อสารในชีวิตประจ าวันและสื่อสารกับชาวต่างชาติ   
5.1.3 ส่งเสริมการใช้ภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างน้อย  1 ภาษา  

เพ่ือการสื่อสารกับประชากรในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เข้ามาท างานหรือเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
5.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 
5.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET)  

ผลการประเมิน PISA และระบบการทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้เป็น
เกณฑ์ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน  

5.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย สมรรถนะทางร่างกายให้เกิดความ
สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

5.1.7 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
5.1.8 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
5.2 พัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  

5.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน 
ทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

6.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีศูนย์รวมสื่อเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน  

5.2.4 ส่งเสริมการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความ
เข้มแข็ง  

5.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ หลักสูตรเพ่ือการมีงานท าควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
5.2.6 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความ

เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และสภาพปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

2.2.7 สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา และจัดระบบแนะแนว
การศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพ่ือการศึกษาต่อ การท างาน และการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
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5.2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา การใช้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ทางการศึกษา นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่หลากหลาย เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารเพ่ือสมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 ก าหนดช่องทางเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม  
สื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เทคนิควิธีการวัดประเมินผล เทคนิควิธีการบริหาร
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนแต่ละกลุ่มสาระ/วิชา และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

6.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศ ทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา
และครู และการนิเทศโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

6.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และการให้บริการแก่ชุมชน 

 7. ลดภาระงานที่นอกเหนืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู 
7.1 จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
7.2 ประสานความร่วมมือไปยังสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 

โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
7.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานภายในสถานศึกษา ของจิตอาสาจากองค์กรและ

สถานประกอบการต่างๆ  
8. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ

บริหารจัดการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ตามความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน  

9. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ ทาง

การศึกษาของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่

ยอมรับ 
9.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

วิทยะฐานะตามท่ีก าหนด 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

การเป็นครูมืออาชีพ และการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะบุคคลและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 
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แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปี 2564  
2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 
3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ “รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ความเป็น

พลเมืองดิจิทัล 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ (ONET-PISA) 
5. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ โดย  

ต้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
7. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
8. โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 
9. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
10. โครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
11. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

และด้านการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ( Inclusive Education) ของครูสังกัดส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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กลยุทธ์ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 

 

- ระดับประถมศึกษา 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 

2. ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่า  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. ผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

ร้อยละ 100 

4. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

ร้อยละ 100 

5. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

6. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 
 แนวทางการพัฒนา 

 1. ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียน 
โดยโรงเรียนสามารถจัดเองหรือสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรและ  
สถานประกอบการ 
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1.3 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและ
สถานประกอบการในการศึกษาต่อ การฝึกทักษะอาชีพ การฝึกงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนต่อจนจบ
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียน  
การประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
 2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันทางสังคม เพ่ือก ากับ ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของสังคม 
 2.3 ส่งเสริมระบบการติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส  
เด็กพิการ เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างด้าว ให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ  
ลดอัตราการออกกลางคัน 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์แนะแนวของจังหวัด เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 สนับสนุนทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี ส าหรับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

4.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี 2564 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 
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กลยุทธ์ข้อที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียน ไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือน าความรูมาประยุกตใชและจัดท าโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  
 แผนงาน/โครงการ 
 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการ
โรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา) 
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กลยุทธ์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
1. โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่
มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 

จ านวน 20 โครงการ 

2. จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น จ านวน 3 กระบวนงาน 
3. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 96.00 ขึ้นไป 

4. สถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

รอ้ยละ 80 

6. สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนสถานศึกษาจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศข้ึนเองเพ่ือใช้ใน
การวางแผน การจัดการศึกษา  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
1.1 จัดโครงสร้างองค์การ (ระบบงาน) และโครงสร้างการบริหารงาน (กลไกการท างาน) 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีความเหมาะสม  และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.3 จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.4 ก าหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.5 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
การให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีการบริหารจัดการตามบริบทที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามค ารับรองและ
มาตรฐานที่ก าหนด  
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2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน 

และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มี
คุณภาพตามค ารับรองและมาตรฐานที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษา 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียน  
จนประสบผลส าเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เป็นเลิศ  
 5. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  และสถานศึกษาใน
สังกัด และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
  
 แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

2. โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

3. โครงการนิเทศก ากับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

4. กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตาม

กรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
6.  โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่บรรจุ

และแต่งตั้งใหม่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
7. โครงการการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของ

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
9. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหาร

จัดการ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

 

 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. คา่ใช้จ่ายพื้นฐานที่จ าเป็นในการด าเนินงานและค่าสาธารณูปโภค วงเงิน 1,772,000 บาท 
2. โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณของ สพม.ชบรย)  

วงเงิน 2,228,000 บาท 
3. โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วงเงิน 785,600 บาท 
4. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน วงเงิน 1,925,000 บาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
 
 

 
 

ที ่ รายการ ปีงบประมาณ 2564 
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา                      50,000  
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (บุคลากร สพม.ชบรย , ผู้บริหารโรงเรียน และ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของกิจกรรมที่ไม่มีโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี) 

                    100,000  

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ                     150,000  

4 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร                      80,000  
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา                      50,000  
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บ ารุงรักษา                     120,000  
7 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน/พนักงานท าความสะอาด (2 คน x 9,000 บ.)                     221,400  
8 ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์                     200,000  
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     200,000  
10 ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย์/ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
                    600,600  

รวมวงเงิน (บาท)                 1,772,000  
 
 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จ าเป็นในการด าเนินงานและค่าสาธารณูปโภค 

โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ดังนี้ 1) โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 6 โครงการ วงเงินรวม 1,925,000 บาท และ 2) โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยใช้งบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 19 โครงการ 1 กิจกรรม วงเงินรวม 
2,228,000 บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น 26 โครงการ 1 กิจกรรม วงเงินทั้งสิ้น 4,153,000 บาท ซึ่งจ าแนกตาม 
กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   จ านวน 1 โครงการ  

กลยุทธ์ข้อที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1 กิจกรรม 

1 เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
อย่างรอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน 
ทันเวลา 

- 309,800 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล  จ านวน 2 โครงการ 
2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) 

1,800,000  

- 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นพลเมืองใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English for 
developing teachers and directors for EEC) 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน  10 โครงการ 
4 พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ ปี 2564 

- 340,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

5 เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 

- 3,600  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

6 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
“รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล 

-      37,200  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

7 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

18,000  - กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
8 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ โดยต้นสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

- 29,240 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
9 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5,000    325,000  กลุ่มนิเทศ

ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

10 การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

-      43,200  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

11 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- 238,400  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

12 การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

-        20,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

13 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้าน
การคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและด้านการ
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Inclusive 
Education) ของครูสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- 38,380  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที ่4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ จ านวน 2 โครงการ 
14 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและ

คุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี 2564 
20,000 36,800  กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 

15 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 

- 33,400  กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
จ านวน 8 โครงการ  
16 จัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
-        14,290  กลุ่มนโยบาย 

และแผน 
17 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะ 3 ปี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

-        38,120  กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

18 นิเทศก ากับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

       50,000  - กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

19 กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มอ านวยการ 
 

20 พัฒนาศักยภาพรองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มี
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

- 470,770 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

21 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

- 40,000 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

22 การตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

32,000  - 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

23 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และ
เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

- 209,800  
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

วงเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 23 โครงการ 1,925,000 2,228,000   
หมายเหตุ :   1. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เปน็โครงการ/กิจกรรมทีไ่ดร้ับจดัสรรงบประมาณ ช่วงเดือนตลุาคม 2563 - มีนาคม 2564  
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

 2. โครงการล าดับที่ 17 เป็นโครงการที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1/2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมกีาร 
ขออนุมัติโครงการ วงเงิน 30,000 บาท แต่ใช้จ่ายงบประมาณ วงเงิน 14,290 บาท 

 3. โครงการล าดับที่ 21 เป็นโครงการที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1/2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมกีาร 
ขออนุมัติโครงการ วงเงิน 543,570 บาท แต่ใช้จ่ายงบประมาณ วงเงิน 470,770 บาท 

 4. โครงการล าดับที่ 24 เป็นโครงการที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1/2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีการ 
ขออนุมัติโครงการ วงเงิน 222,200 บาท แต่ใช้จ่ายงบประมาณ วงเงิน 209,800 บาท 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ก าหนดโครงการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมแล้ว รวมจ านวน 3 โครงการ วงเงิน 785,600 บาท 
ดังนี้ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ข้อที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 2 โครงการ 
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ  

(ONET-PISA) 
21,200 กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล   

2 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

571,000            กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
จ านวน 1 โครงการ 
3 ส่งเสริมขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่

ของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
193,400 กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

วงเงินรวมทั้งสิ้น 785,600   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ก าหนดโครงการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง พันธกิจ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย และตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ, ตัวชี้วัด
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา, ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (e - MES) เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจ านวน 26 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น  
4,938,600 บาท ซึ่งสามารถสรุปโครงการที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ สพม.ชบรย จ านวน  
งบประมาณ 

(บาท) 
ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง    1 โครงการ 309,800 
ข้อที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทาง
การศึกษาของผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล   

2 โครงการ 1,800,000 

ข้อที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    

12 โครงการ 1,690,220 

ข้อที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2 โครงการ 90,200 

ข้อที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

1 กิจกรรม - 

ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

9 โครงการ 1,048,380 

รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ 
1 กิจกรรม 

4,938,600 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจ าแนกงบประมาณ
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งบประจ า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่าย
ประจ าอ่ืนๆ วงเงิน 1,772,000 บาท และ 2) งบพัฒนา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา วงเงิน 4,938,600 บาท โดยได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องตาม
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
หมวดรายจ่ายประจ า (หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563) ดังนี้  

 

ที ่ รายการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

(ร้อยละ 36) 
(สะสม 

ร้อยละ 57) 
(สะสม 

ร้อยละ 80) 
(สะสม 

ร้อยละ 100) 
ไตรมาส 1  

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2  

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ไตรมาส 3  

(เม.ย.-มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4  

(ก.ค.-ก.ย.64) 

  งบประจ า  

1 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน  
ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายประจ า
อ่ืนๆ 

     637,920    1,010,040    1,417,600    1,772,000  

 
งบพัฒนา         

2 
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(จ านวน 26 โครงการ) 

  1,777,896    2,815,002    3,950,880    4,938,600  

  รวมทั้งสิ้น   2,415,816    3,825,042    5,368,480    6,710,600  

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. –ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. –มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. –มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. –ก.ย. 64)  
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
 

2 1,800,000 
(งบ สพฐ. 

1,800,000 บ.) 
    

กลุ่มนิเทศฯ 

2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์
ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และ
จัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

6 209,800 

    

กลุ่มพฒันาครูฯ 

3 พัฒนาศักยภาพรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาให้มีสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

6 470,770 

    

กลุ่มพัฒนาครู 

4 จัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 
 

6 14,290 

    

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 65 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. –ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. –มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. –มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. –ก.ย. 64)  
5 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 และการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

6 38,120 

    

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

6 กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day 6 ไม่ใช้
งบประมาณ     

กลุ่ม
อ านวยการ 

7 พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหน้า
และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปี 2564 

3 340,000 

    

กลุ่มนิเทศฯ 
 

8 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
สู่การเป็นพลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (English for developing 
teachers and directors for EEC) 
 

2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

กลุ่มนิเทศฯ 

9 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

3 18,000 
(งบ สพฐ. 

18,000 บ.) 
    

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. –ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. –มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. –มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. –ก.ย. 64)  
10 นิเทศก ากับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

6 50,000 
(งบ สพฐ.  

50,000 บ.)     

กลุ่มนิเทศฯ 

11 เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐาน
สมรรถนะ 

3 3,600 

    

กลุ่มนิเทศฯ 

12 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่บรรจุและ
แต่งตั้งใหม่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระยะเวลา 1 ปี 

6 40,000 

    

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

13 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3 330,000 
(งบ สพฐ. 5,000 บ. 

งบ สพม.ชบรย. 
325,000 บ.)     

กลุ่มนิเทศฯ 

14 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

3 238,400 

    

กลุ่มนิเทศฯ 

15 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 
โดยต้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

3 29,240 

    

กลุ่มนิเทศฯ 

16 การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

3 20,000 

    

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. –ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. –มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. –มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. –ก.ย. 64)  
17 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณ “รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยีสู ่
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

3 37,200 

    

กลุ่มนิเทศฯ 

18 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวมด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
และด้านการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคล (Inclusive Education) ของครู
สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

3 38,380 

    

กลุ่มนิเทศฯ 

19 เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการ
โรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ 
“ระบบด ี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” 

1 และ 5 309,800 

    

กลุ่มส่งเสริมฯ 

20 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี 2564 

4 36,800 
(งบ สพฐ. 20,000 บ. 

งบ สพม.ชบรย. 
36,800 บ.)     

กลุ่มส่งเสริมฯ 

21 นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

3 43,200 

    

กลุ่มนิเทศฯ 

22 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา
เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 

4 33,400 
    

กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. –ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. –มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. –มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. –ก.ย. 64)  
23 การตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 32,000 
(งบ สพฐ.

32,000 บ.) 
    

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

24 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
และระดับนานาชาติ (ONET-PISA) * 

3 21,200 
    

กลุ่มนิเทศฯ 

25 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 * 

3 571,000 
    

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

26 ส่งเสริมขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้าง
ความก้าวหน้าในหน้าที่ของลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 * 

6 193,400 

    

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
 4,938,600 บาท 
งบ สพฐ. 1,925,000 บาท 
งบ สพม. ชบรย 2,228,000 บาท 

   

 

หมายเหตุ  1. โครงการล าดับที่ 2 เป็นโครงการทีด่ าเนินการในไตรมาสที่ 1/2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีการขออนุมัตโิครงการ วงเงิน 222,200 บาท  
แต่มีการใช้จ่ายงบประมาณ วงเงิน 209,800 บาท 

2. โครงการล าดับที่ 3 เป็นโครงการที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1/2564 เสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว และมีการขออนุมัติโครงการ วงเงิน 543,570 บาท 
แต่มีการใช้จ่ายงบประมาณ วงเงิน 470,770 บาท 

3. โครงการล าดับที่ 4 เป็นโครงการที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1/2564 เสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว และมีการขออนุมัติโครงการ วงเงิน 30,000 บาท  
แต่มีการใช้จ่ายงบประมาณ วงเงิน 14,290 บาท 

4. โครงการล าดับที่ 24 -26 (*) เป็นโครงการที่คาดว่าจะไดร้ับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและ 
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อไดร้ับจัดสรรงบประมาณเพิม่เตมิแล้ว 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ 
ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ “จัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกลุ นางพรเพ็ญ  สันติกันต์  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1) เป้าหมาย 

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือจัดตั้งค าของบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที ่1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ และความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
ให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แนวทางการพัฒนา  

3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้ง
ในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การด าเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเพ่ือให้

มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา. 
 2) เป้าหมายรวม   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนจ าเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งก่อสร้างตามนโยบายจุดเน้นในแต่ละปี  โดยจัดท าแนวทาง เกณฑ์ ก าหนดกรอบวงเงินในการจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1  เพื่อจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18                  
         และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
2.2.2  บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซด์           
         http://budget65.jobobec.in.th 
2.2.3  เสนอค าขอตั้งงบประมาณไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงปริมาณ 

        2.3.1.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18                           
                   จ านวน 50  โรงเรียน 
        2.3.1.2  คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                        

                                        ค่าครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ จ านวน 12 คน 
        2.3.1.3  คณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                        

                                        จ านวน 11 คน 
        2.3.1.4  คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565                   
                   จ านวน 15 คน 
        2.3.1.5  เอกสารค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 ฉบับ 
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2.3.2 เชิงคุณภาพ   
- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามความจ าเป็น และ
ขาดแคลน 

     2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
  2.4.2 บุคลากรครู และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

2.5  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.5.1   ผลผลิต (Output) 
 - เอกสารค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ฉบับ 
2.5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างตาม 
ความจ าเป็น และขาดแคลน 

2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ …………30,000…….บาท 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. จัดต้ังงบประมาณประจ าปี              
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่  

             

1.1 ส ารวจความต้องครุภณัฑ ์              
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
งบประมาณ ครภุัณฑ์ ส านักงาน 

             

1.3 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ครุภณัฑ์ ส านักงาน 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
1 มื้อๆ ละ 30 บาท จ านวน 12 คน 

 360 
 

          360 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100 บาท
จ านวน 12 คน 

 1,200 
 

          1,200 
 

1.4 บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ ผ่าน
เว็บไซด์ http://budget65.jobobec.in.th 

             

2. จัดต้ังงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนทั่วไป) 

             

2.1 แจ้งแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ 
และส ารวจความจ าเป็นขาดแคลนด้าน
ครุภณัฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ไปยังสถานศึกษาในสังกดั 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง และคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

             

2.3 สรุปค าของบประมาณ ค่าครภุัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

             

2.4 คณะกรรมการกลั่นกรองจัดตัง้
งบประมาณออกตรวจสภาพอาคารเรียนท่ี
เสนอของบประมาณ จ านวน 11 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน รวม 12 คน  
จ านวน 2 วัน 

             

-  ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 240 บาท               5,760           5,760 
-  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง วันละ 1,000 บาท   4,000          4,000 
2.5 ประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ ครภุัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ของสถานศึกษา 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
2 มื้อๆละ 30 บาท จ านวน 11คน 

 660           660 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท จ านวน 11 คน 
 
 
 

 1,100           1,100 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

2.6 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษา 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
2 มื้อๆละ 30 บาทจ านวน 15 คน 

 900           900 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 100 
บาท จ านวน 15 คน 

 1,500           1,500 

- ค่าวัสด ุ   2,000          2,000 
2.7 บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ    
ผ่านเว็บไซด์ http://budget65 
.jobobec.in.th 

             

3. จัดต้ังงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล) 

             

3.1 แจ้งแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ 
และส ารวจความจ าเป็นขาดแคลนด้าน
ครุภณัฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ไปยังสถานศึกษาในสังกดั 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ าง  และคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้ งงบประมาณ งบลงทุน  
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

             

3.3 สรุปค าของบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

             

3.4 คณะกรรมการกลั่นกรองจัดตัง้
งบประมาณออกตรวจสภาพอาคารเรียนท่ี
เสนอของบประมาณ จ านวน 11 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน รวม 12 คน  
จ านวน 2 วัน 

             

-  ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 240 บาท               5,760           5,760 
3.5 ประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ ครภุัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ของสถานศึกษา 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 
มื้อๆละ 30 บาท จ านวน 11คน 

 660           660 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
จ านวน 11 คน 

 
 
 

 

 1,100           1,100 



76 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

3.6 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ครุภณัฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้งของสถานศึกษา 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 
มื้อๆละ 30 บาทจ านวน 16 คน 

 960           960 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อๆละ 
100 บาท จ านวน 16 คน 

 1,600           1,600 

- ค่าวัสด ุ   2,440          2,440 
3.7 บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ ผ่าน
เว็บไซต ์http://budget65 .jobobec.in.th 

             

รวมท้ังสิ้น  21,560 8,440          30,000 
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โครงการ “ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18” 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธัญลักษณ์  จ าจด 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 
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 แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิด
กว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่ องมือในการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  การศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 9(1) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 9(2) ได้
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4  
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมี การใช้แผนกลยุทธ์ของ 
ส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  
สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และการ
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จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขึ้น 
เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการศึกษาที่สนองต่อพันธกิจของ  

ส่วนราชการ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการบริหาร 
จัดการศึกษา รวมถึงด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และสนอง
ต่อนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 น าแผนไปสู่
การปฏิบัติและใช้ในการด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 จ านวน 4 คน, ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/หน่วยภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 8 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
จ านวน 4 คน รวมจ านวน 16 คน 

2) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
จ านวน 1 เล่ม   

3) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 เล่ม   

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับความต้องการของ
พ้ืนที่และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

  2.4.1 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 4 คน, ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน/หน่วยภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 8 คน และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 4 คน รวมจ านวน 16 คน 

  2.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

  2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2564  

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 38,120 บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
   ภายใต้แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

งบด าเนินงาน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจัดท าแบบฟอร์มเสนอ
โครงการให้สอดคล้องกับระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

ไม่ใช้งบประมาณ           

2. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ  
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 เพ่ือน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ไม่ใช้งบประมาณ           

3. ประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ครั้งที่ 1) เพ่ือวิเคราะห์ ร่าง 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และ
เตรียมการจัดท าโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2564  
 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 บาท x 16 คน x 2 มื้อ) 

 960           960 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x 16 คน X 1 มื้อ) 

 1,600           1,600 

- ค่าวัสดุ 
 

  3,000          3,000 

4. รวบรวมข้อมูลโครงการ เพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
โครงการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

   ไม่ใช้งบประมาณ        
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

5. ประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ  
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ครั้ง 2)  
เพ่ือพิจารณา พิจารณาโครงการที่
เสนอ เพ่ือบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 บาท x 16 คน x 2 มื้อ) 

    960        960 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x 16 คน X 1 มื้อ) 

    1,600        1,600 

- ค่าวัสดุ 
 

     3,000       3,000 

6 .  เ สนอ โค ร งกา รที่ ผ่ า นคว าม
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 18 
พิจารณาอนุมัติโครงการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ        
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

7. สรุป/จัดท าเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

             

- จัดจ้างท ารูปเล่มแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 (60 เล่ม x 200 บาท) 

    12,000        12,000 

- จัดจ้างท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2564 
 (60 เล่ม x 250 บาท) 

    15,000        15,000 

8. เผยแพร่เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ
บุคลากรในสังกัด และสาธารณชน
รับทราบ 

   ไม่ใช้งบประมาณ        

รวมทั้งสิ้น  2,560 3,000  29,560 3,000       38,120 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์ คณะรมย์ และคณะ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     (1) เป้าหมาย    ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์    สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก มี

เป้าหมายเพ่ือการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็น
หน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
                          (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส าหรับการท าวิจัยต่อยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ
ศูนย์บริการ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นแหล่ง
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาค
อาเซียน 

 เป้าหมายของแผนย่อย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและกระจาย
ความเจริญออกสู่พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขั้นสูง เป็นฐานการสะสม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง ให้
สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
  2) เรื่อง/ประเด็น   อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ รัฐบาลก าหนดนโยบายกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศใน 10 กลุ่มอาชีพ 
โดยเน้นให้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันของโลกได้ และตามนโยบายดังกล่าว 
รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโดยประกาศให้ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  
เป็นเขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งส่งผลถึงความต้องการแรงงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพ 10 อาชีพอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะ
ทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทักษะความรู้ของ 10 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพ่ือ
การเตรียมก าลังคนให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการด้านแรงงานของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและก าหนดรูปแบบ
การวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เพ่ือวางแผนและก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่  12 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และที่ประชุม 
มีมติให้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เสร็จสิ้นแล้วนั้น เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนาก าลังคนที่ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่ส าคัญ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้มีโครงการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” เพ่ือให้
สถานศึกษามีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเตรียมก าลังคนและมีสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านแรงงานของประเทศ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor: EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
ประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

  1. ครูมีการศึกษาการน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ก่อนการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอนไปจัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้  
ในสถานศึกษา 

2. ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 

   4. ครูมีน าผลการประเมินหลังสอนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        

  1. นักเรียน ได้รับการวางพ้ืนฐานการประกอบอาชีพสู่อนาคต เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ   
  ภาคตะวันออก 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จ านวน 50 โรงเรียน 

  2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 1,800,000 บาท 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่  1  ประชุมปฏิบัติ การตรวจสอบ 
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง เ นื้ อ ห า เ อ ก ส า ร รู ป เ ล่ ม 
แนวทางการออกแบบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้
รายวิชาเพ่ิมเติมตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ กษา ใน พ้ืนที่ เ ขต พัฒนา พิ เ ศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC)โดยคณะศึกษานิเทศก ์จ านวน 10 คน  
 

  
 
 
 

 
 

           
- 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารูปเล่มแนวทางการออกแบบ
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมตาม 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
เ ขต พัฒนา พิ เ ศษภ าคตะวั นออก  ( Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
 

  450,000          450,000 

กิจกรรมที่  3  ประชุมปฏิบัติ การตรวจสอบ 
ความถู กต้ อ งชัด เจนของ เครื่ อ งมื อติ ดตาม 
การใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) โดยผู้เชี่ยวชาญ  
และคณะศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 คน 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 4 จัดท ารูปเล่มเครื่องมือติดตามการใช้
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่
เ ขต พัฒนา พิ เ ศษภ าคตะวั นออก  (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 

     320,000       320,000 

กิจกรรมที่  5 การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคี
เครือข่ายเพ่ือน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ กษา ใน พ้ืนที่ เ ขต พัฒนา พิ เ ศษภา ค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC)  ไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้
ในการศึกษา 2564 
 - ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย จ า ก  ส า นั ก ง า น พั ฒ น า  
    วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
    จ านวน 6 คน 
 - ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    จ านวน 5 คน 
 -  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 3 คน 
 -  ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน    
    เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 และ 
    เขต 6 จ านวน 9 คน  
 -  ผู้อ านวยการโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และ เขต 6  
    จ านวน 6 คน 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

 -  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษาเขต 18 และเขต 6 จ านวน 12 คน 
-   คณะท างาน จ านวน 4 คน 
-   ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อ  
    มื้อละ 30 บาท  จ านวน 45 คน 
-   ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ  
    มื้อละ 100 บาท จ านวน 45 คน 

 
 
 
2,700 
 
4,500 

 
 
 
 

 
 
 

7,200 
กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการน า 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่
เ ขต พัฒนา พิ เ ศษภ าคตะวั นออก  (Eastern 
Economic Corridor : EEC) และเล่มแนว
ทางการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ ไปจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา 
2564 จ านวน 1 วัน 50 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน 
 - โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
   เขต 18 จ านวน 400 คน 
- คณะท างาน และวิทยากร จ านวน 16 คน 
  รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 416 คน 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อ  
  มื้อละ 50 บาท  จ านวน 416 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 41,600 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

  มื้อละ 300 บาท จ านวน 416 คน 
- ค่าพาหนะในการเดินทางของคณะท างาน    
  และวิทยากร 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ค่าที่พักคณะท างาน และวิทยากร  
  จ านวน 8 ห้อง 

 
 
 
7,200 
 

 
124,800 
8,000 
 
 

9,600 

 

 
   

 

 
 

 

191,200 

กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตามการน าเล่มแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ไปใช้พร้อมการจัดท าหน่วย 
การเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
จ านวน 50 โรงเรียน (ช่วงเดือน มีนาคม 2564) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 คน 5 วัน 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง (ค่าชดเชยน้ ามัน) 

    
 
 
 
 
 
 
 
12,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
17,000 

กิจกรรมที่ 8 ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการ
นิเทศติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงเล่มแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ กษา ใน พ้ืนที่ เ ขต พัฒนา พิ เ ศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) จ านวน 1 วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 59 
คน แบ่งเป็นครู จ านวน 50 คน คณะท างาน 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

จ านวน 9 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 60 บาท 
จ านวน 59 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อ 100 บาท จ านวน 59 คน    
-จัดท าเอกสาร 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
 

 
 
3,540 
 
5,900 
 
 

 
 
 
 
 
6,000 
1,560 

 
 
 
 
 
 

17,000 
กิจกรรมที่ 9 จัดท ารูปเล่มแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC). 

     450,000       450,000 

กิจกรรมที่ 10 ก าหนดการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาและปรับปรุงเล่มแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor  : 
EEC) จ านวน 5 วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 25 
คน ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ เขต 18 
จ านวน 14 คน ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ เขต 18 
จ านวน 6 คน คณะท างาน จ านวน 5 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 10 มื้อ  
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

  มื้อละ 50 บาท  จ านวน 25 คน   
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 มื้อ  
  มื้อละ 300 บาท จ านวน 25 คน 
- ค่าอาหารเย็น จ านวน 4 มื้อ  
  มื้อละ 300 บาท จ านวน 25 คน 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง (ค่าชดเชยน้ ามัน) 
- ค่าท่ีพัก จ านวน 4 คืน คืนละ 600 บาท 
  จ านวน 10 คน 

12,500 

 
37,500 

 
30,000 
5,000 

 
24,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
109,000 

กิจกรรมที่ 11 จัดท ารูปเล่มคู่มือติดตามการใช้
แนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) 

        238,600    238,600 

รวมท้ังสิ้น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 7,200 450,000 19,200 298,000 770,000  9,440 246,160    1,800,000 
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โครงการ “นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา” 
หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนนันท์ คณะรมย์  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของส านักงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการนิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหาร 
และการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ

ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายเพ่ือติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุลเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และรักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา      1) การวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท ครู 
คณาจารย์ยุคใหม่ ให้เป็น ผู้อ านวยการเรียนรู้ มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ขาดแคลน 
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 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ

ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามการพัฒนา
ระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะอาชีพของ
ครูให้ตรงกับความสามารถเฉพาะบุคคล และสามารถปรับตัวให้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างสมดุลตามเป้าหมายของ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 18 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงจัดโครงการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดกับคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์จัดท าแผนการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 2.2.2 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ สพม.18  ด าเนินการนิเทศตามแผนปฏิบัติงาน 
   2.2.3 เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. 
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  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จังหวัดชลบุรี และ 
จังหวัดระยอง  จ านวน 50 โรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 50 โรงเรียน 

   2.3.2 เชิงคุณภาพ        
โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จังหวัดชลบุรี และ 

จังหวัดระยอง ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  จ านวน 50 โรงเรียน 

 2.5  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.5.1 ผลผลิต (Output) 

โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง ได้รับการการนิเทศติดตาม ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามกลยุทธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และ

จังหวัดระยอง จ านวน 50 โรงเรียน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 

  2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ   330,000   บาท รายละเอียดดังนี้    

1) งบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 325,000 บาท  
    2) งบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการตรวจ ประเมินผล และ  

นิเทศ ก ากับติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จ านวน 5,000 บาท 
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่  1 จัดท าแผนนิเทศฯ คู่มือ
นิ เทศและเครื่ อ งมือนิ เทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จัดพิมพ์แผนนิเทศ 
คู่ มื อนิ เ ทศและ เค รื่ อ งมื อกา รนิ เ ทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
1.1 ค่าจัดพิมพ์คู่มือนิ เทศการศึกษา / 
      แผนปฏิบัติการนิเทศ 
1.3  ค่าจัดพิมพ์เครื่องมือนิเทศ 

      
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

110,000 
 

50,000 

     
 
 
 
 
 
 

160,000 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการนิเทศตาม ตาม
แผนปฏิบัติการครบทั้ ง  50 โรงเรียน 
โรงเรียนละไม่ต่ ากว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งงานตามนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. 
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ  
     (ค่าชดเชยน้ ามัน) 
3.2 ค่าที่พัก 

      
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

150,000 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

170,000 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

             
- 

รวมท้ังสิ้น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

       160,000   170,000  330,000 



101 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์ คณะรมย์ และคณะ 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการติดตามการด าเนินการ
นิเทศภายในของโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง และมีความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพื่อพัฒนา
ระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยเฉพาะงานด้านวิชาการที่ท า
หน้าที่ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ การคิดของนักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 18 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคประเทศไทย 4.0 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนา      1) การวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท ครู 
คณาจารย์ยุคใหม่ ให้เป็น ผู้อ านวยการเรียนรู้ มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน



103 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาทีข่าดแคลน 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้  

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยที่ จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานผลการนิเทศ
ของหน่วยศึกษานิเทศก์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความ
แตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ การนิเทศยังขาดความต่อเนื่องและความเป็น
เอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาเรียนให้มี
ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังมีความต้องการให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและความ
จ าเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเรียน ที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้ครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งงานทั้ง 4 ด้านนี้ 
จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการนั้น
จะต้องพัฒนาให้เป็นระบบจึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนิเทศ เป็นระบบหนึ่ง
ของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน การชี้แนะการให้ความช่วยเหลือ
และร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ คุณภาพของผู้เรียน การนิเทศนั้นถือ
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะกระบวนการนิเทศจัดเป็นศาสตร์ เนื่องจากเป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู้ และ
คุณค่าในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศิลป์ เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน เพ่ือปรับทัศนคติแนวคิดน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การ
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นิเทศเพ่ือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนั้น การนิเทศภายในเป็นสิ่งส าคัญ และเกิดผลในทางปฏิบัติจริงได้มากที่สุด 
เนื่องจากปัจจุบันศึกษานิเทศก์นั้นมีอยู่จ านวนจ ากัด และต่างก็มีภารกิจหลายด้าน จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยศักยภาพ
ของครูที่มีอยู่ภายในโรงเรียนช่วยเหลือกันแก้ปัญหาภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ก็จะท าให้การแก้ปัญหา
การเรียนการสอนได้ถูกต้องตรงตามประเด็น ช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น      

จากปัญหาและแนวคิดข้างต้นกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศที่เป็นระบบและถือเป็นปัญหาความจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนทั้ง 50 โรงเรียน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 แล้วนั้น และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ในการพัฒนาฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
ให้ด าเนินการนิเทศภายในเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานนิเทศภายใน
อย่างชัดเจน และมีกรอบแนวทางการนิเทศภายในที่เป็นระบบอย่างชัดเจนสามารถนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งโรงเรียนได้มีรูปแบบการนิเทศภายในอย่างหลากหลายใน
ปี 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงมีโครงการจัดท า KM รูปแบบการนิเทศภายในและ
ก าหนดจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนทั้ง 50 โรงเรียนขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนได้มีการ
พัฒนาเทคนิคการนิเทศภายในของโรงเรียนเพ่ือให้การนิเทศภายในของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 50 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 

2.3  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือพัฒนาฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนให้ด าเนินการนิเทศภายใน  

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 2.2.2 เพ่ือพัฒนาทีมงานนิเทศของโรงเรียนให้มีเทคนิคและรูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบ 
2.2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และ 
จังหวัดระยอง  จ านวน 50 โรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 50 โรงเรียน 

   2.3.2 เชิงคุณภาพ        
โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และ 

จังหวัดระยอง  จ านวน 50 โรงเรียน ด าเนินการพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.4.1 ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง จ านวน 50 โรงเรียน 
2.4.2 ครูผู้รับผิดชอบและทีมงานนิเทศภายในของโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จ านวน  

50 โรงเรียน 
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2.5  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.5.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน จ านวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ได้รับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2) ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน จ านวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ได้รับการ
พัฒนาเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

   2.5.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โรงเรียนสามารถพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

อย่างเป็นระบบ 
2) โรงเรียนสามารถด าเนินการนิเทศภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ไตรมาสที่ 2 และ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  43,200  บาท 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
และรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน 
โรงเรียนละ 1 คน  จ านวน 50 คน 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ 20 คน 
รวม 70 คน (1 วัน) 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จ านวน 70 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน 
คนละ 100 บาท 1 มื้อ 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
- ค่ารูปเล่มคู่มือ  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

7,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,200 

กิ จ ก ร ร ม ที่  2  นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม 
ประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ 
และรายงานผลการด าเนินงาน 

             

รวมทั้งสิ้น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

   
   

   2,000 11,200 30,000 
43,200 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ “ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง” 
หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธนนันท์ คณะรมย์  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการก ากับ ดูแล การบริหาร
และจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริการและการด าเนินการ โดยมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการก ากับ ดูแล การบริหาร
และจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริการและการด าเนินการ โดยมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา      1) การวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท ครู 

คณาจารย์ยุคใหม่ ให้เป็น ผู้อ านวยการเรียนรู้ มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ขาดแคลน 
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 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาในโรงเรียนตระหนัก
ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีความสามารถ และอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งพระ
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่ก าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา อบรมของรัฐต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน การกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการและส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาดังกล่าว ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา กฏหมายได้ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับ ดูแล รับผิดชอบชัดเจนในแต่ละด้าน ดังในมาตรา 20 วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริการและการด าเนินการ โดยมุ้งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานในแต่ละด้านมีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 โดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่
อยู่ในก ากับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
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การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้ก าหนดโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขึ้น 

 
2.4  วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง    

  2.2.2 เพ่ือรับทราบผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

  2.2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด 

 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงปริมาณ 
1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 

2 ครั้ง 
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

จ านวน 2 ครั้ง 
3) จัดพิมพ์รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ   

  2.3.2 เชิงคุณภาพ        
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่และก าหนดนโยบายได้ถูกต้อง 
2) สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.4.1 สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 50 

โรงเรียน 
2.4.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 50 โรงเรียน 
2.4.3 นักเรียนในสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

จ านวน 50 โรงเรียน 
 
2.5  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.5.1 ผลผลิต (Output) 
1)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่และก าหนดนโยบายได้ถูกต้อง 
2)  สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 50 

โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง  
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2.5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 50 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2) สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาและด าเนินการที่ดีท าให้นักเรียนมี
คุณภาพทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

 

  2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ไตรมาสที่ 3 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  238,400  บาท 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวิเคราะห์การจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  
คณะ ก.ต.ป.น. ประธานสหวิทยาเขต 5 สห
วิทยาเขต ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน สพม.18 จ านวน 45 คน  
- ค่าเบี้ยประชุมคณะ ก.ต.ป.น. จ านวน 9 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 45 
คน  คนละ 30 บาท ต่อมื้อ จ านวน 2 มื้อ 
- ค่ า อ าหา รกล างวั น  จ า น วน  45  คน  
   คนละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ 

       
 
 
 
 
 
 

 
9,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

2,700 
 
  4,500 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16,450 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด าเนินการ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่  ตามปฏิทินนิ เทศ  
ปีการศึกษา 2564 
50 โรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง 
ผู้ นิ เทศประกอบด้ วย  คณะ ก .ต .ป .น . 
ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ สพม.18 
ประธานสหวิทยา เขต  5 สหวิทยาเขต
ศึกษานิเทศก์  และผู้อ านวยการกลุ่มงาน  
สพม.18 จ านวน 45 คน 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 รวม 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะ ก.ต.ป.น. 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ และค่าพาหนะ  
  (ค่าชดเชยน้ ามัน) 

18,500 
 

 
120,000 

 
138,500 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการสรุปผล
การนิเทศร่วมของคณะ ก.ต.ป.น.  
และคณะผู้นิเทศ จ านวน 1 วัน   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะ ก.ต.ป.น. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 45 คน   
  คนละ 30 บาท ต่อมื้อ จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 45 คน  
  คนละ 100 บาท จ านวน 1 มื้อ     
- ค่าพาหนะ (ค่าชดเชยน้ ามัน) 
- ค่าที่พัก (600 บาท x 45 คน x 1คืน ) 
- ค่าจัดพิมพ์เอกสารสรุปรายงานผล 

          
 
 

9,250 
 
 

 
 
 

 
2,700 

 
4,500 

 
10,000 
27,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

83,450 
รวมท้ังสิ้น 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
      

9,250 7,200 
 

27,750 164,200 30,000 238,400 
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โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายบุญลือ ค าถวาย  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ     แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน.......การศึกษา.............. 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
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1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  
ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติ
ของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 23 (4) กล่าวถึงการจัดการศึกษาเน้นความส าคัญ “ความรู้และ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และกล่าวถึงการให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 (2)” ฝึกทักษะ กระบวนการคิด   การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา” และในมาตรา 24 (3) “จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง” และตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นความส าคัญการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน การได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นรักการอ่าน และต้องฝึ ก
ให้ผู้เรียน  คิดเป็น และท าเป็น 

การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญและใช้มากในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะที่นักเรียนใช้
แสวงหาสรรพวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะใน
การอ่านมีอัตราเร็วในการอ่านสูง ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี ในต่างประเทศปัจจุบันนี้ได้มีการส่งเสริม
ทักษะการอ่านเป็นอย่างมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะถือว่าหากนักเรียนมีพ้ืนฐาน
ทักษะการอ่านดีแล้ว ย่อมสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 

การเขียนเป็นอีกทักษะที่มีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน  เพราะใช้ในการส่งสารเพ่ือสื่อ
ความคิดหรือเรื่องราวให้เป็นลายลักษณ์อักษะ ซึ่งผู้ส่งต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับ  เป็นเครื่องมืออันส าคัญใน
การส่งเสริมสติปัญญา  ความรู้  ความคิด  ความรู้สึกของมนุษย์  และเป็นเครื่องมือส าหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆ 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอีกท้ังช่วยสืบทอดวิชาการต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จวบจนอนาคต (มะลิ  
มกรามณี. 2541: 61)  อย่างไรก็ตามการเขียนเป็นทักษะที่ฝึกได้ยาก เนื่องจากทักษะการเขียนเป็นทักษะการ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นตัวอักษร เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ดังนั้นจ าเป็นต้องอาศัยทักษะอ่ืนๆเป็นพ้ืนฐานประกอบ การเขียนเป็นการแสดงออกในการติดต่อสื่อสารอย่าง
หนึ่งของมนุษย์ โดยอาศัยภาษาตัวอักษรเป็นสื่อ เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ และความในใจ
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ให้ผู้อื่นทราบ การเขียนเป็นทักษะที่มีความส าคัญและซับซ้อนที่สุดในบรรดาทักษะทั้ง 4 ดังที่ กองเทพ เคลือบ-
พณิชกุล (2542 : 123) กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการเขียนอยู่ที่ความคิด และความรู้ เรื่องภาษาที่ดี ดังนั้น
ประสิทธิภาพของการเขียนจึงขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของความคิด และความสามารถในเชิงภาษาและการเขียน
เป็นทักษะซึ่งต้องฝึกฝนจึงจะท าให้ความสามารถทางการเขียนดีได้  จึงอาจกล่าวได้ว่า ในบรรดาทักษะที่มีอยู่
ทั้งหมดคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้น ทักษะการเขียนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่สุด 
เพราะการเขียนเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอย่าง ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน
มากกว่าทักษะอ่ืนๆ จึงจะเกิดผล ทั้งการคัดลายมือ การคัดลอกข้อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้ 
ข้อเท็จจริง ตลอดจนเป็นจินตนาการ เพราะการเขียนเป็นศิลปะในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกไปยัง
ผู้อ่าน ซึ่งต้องอาศัยความสามารถเป็นอย่างมาก 
    ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงเห็นความส าคัญของการ
คัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศประกอบการวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาการอ่านการเขียนตามเครื่องมือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.5  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือคัดกรองการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง และ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 9 โรงเรียน 
2.2.2 เพ่ือน าผลการคัดกรองการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียน 

เกาะสีชัง และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 9 โรงเรียน มาก าหนดแนวทางการพัฒนา 
    

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนจากเครื่องมือที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้น 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        
โรงเรียนมีข้อมูลารสนเทศส าหรับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 

    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง 
  2.4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 9 โรงเรียน 

  2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ กรกฎาคม 2564  

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 340,000 บาท 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. ส านักงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง ด าเนินการ
จัดท าเครื่องมือคดักรองการอ่านการเขียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ของโรงเรียนขนาด
เล็ก เป็นเอกสารจ านวน 9 โรงเรียน โดยมี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
246 คน และมีนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
1-6 จ านวน 2,722 คน  
(ภาคเรยีนที่ 2/2563) 

195,000             
 
 
 
 
 
 
 
 

195,000 

2. ส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง ด าเนินการ
จัดท าเครื่องมือคัดกรองการอ่านการเขียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ของโรงเรียนขนาด
เล็ก เป็นเอกสารจ านวน 9 โรงเรียน โดยมี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 
246 คน และมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 จ านวน 2,722 คน 
(ภาคเรียนท่ี 1/2564) 

          145,000  145,000 

รวมท้ังสิ้น        195,000   145,000  340,000 
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โครงการ “ เสริมสร้ า งสมรรถนะการจัดการ เรี ยนการสอนภาษาไทยด้ วยแนวคิดการสอน 
ฐานสมรรถนะ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายบุญลือ ค าถวาย  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21. 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการพัฒนา

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ .1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ครูมีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ในทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมี
ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนา
และปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม”่ ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู
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อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ครูมีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21  

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

หัวใจส าคัญของการศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ
จึงมีความจ า เป็นต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้”ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอีกหลายประการ ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) หลักสูตร 3) การเรียนการสอน และ4) การวัดและประเมินผล 
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดสมรรถนะส าคัญ 
ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ท า ให้ต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เป็นการเรียนการสอนที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะเป็นเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้เพ่ือให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์
ไม่ใช่การเรียนเพ่ือรู้เท่านั้น การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น “การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหาความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณลักษณะที่จ า เป็นต่อการน า ไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ จึงท า ให้สามารถลดเวลาเรียนเนื้อหาจ า นวนมาก
ที่ไม่จ า เป็น เอ้ือให้ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาที่จ า เป็นในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น และมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ความรู้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในระดับช านาญหรือเชี่ยวชาญ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งจะได้รับการน า ไปใช้เพ่ือ
ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนเป็นการบูรณาการมากขึ้นการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนั้น 
ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ไปตามความถนัดและความสามารถของตน 
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สามารถไปได้เร็วหรือช้าแตกต่างกันได้ ในส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้ฐานสมรรถนะประสบความส าเร็จ 

 
2.6  วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอน
ฐานสมรรถนะ 

2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐาน
สมรรถนะ 

2.2.3 เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 

2.7 เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
 ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        
 นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง 
ๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้เพ่ือให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

  2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ไตรมาสที่ 2/2564 (เดือนมีนาคม 2564) 

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 3,600 บาท 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1.  ประชุมเชิงปฏิบั ติการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐาน
สมรรถนะ (รูปแบบการประชุมออนไลน์) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน) 
(ช่ัวโมงละ 600 บาท) X 6 ช่ัวโมง  
x 2 คน  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

3,600 
 
 

 

     

รวมท้ังสิ้น        3,600      
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โครงการ  ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ “รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี  
สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร  สุดแสวง 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21. 
   3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    การจัดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านพ้ืนฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
   ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพ่ิมเติม เทคนิคการสอนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ .1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
การบรรลุเป้าหมายจัดกระท าได้โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และรับองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการ  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู
อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้ เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางสายงานของตนเองตามพลวัตรการ
ปรับเปลี่ยนขององค์ความรู้ในยุดศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  2) ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 
             ศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศทั่วโลกคาดหวังให้เกิดขึ้นในประชากรของตน คือ “พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและ
สื่อสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจบรรทัดฐาน ของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม และมีความรับผิดชอบในการใช้
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดนจ าเป็นต้องมีความฉลาด
ทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)” นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (2563) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้แนวทางว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องเตรียมคน เตรียม
เยาวชน เพื่อให้มีความคุ้นเคย และเพื่อให้มีความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี  จึงได้มีการปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดให้วิทยาการค านวณเป็น
มาตรฐาน ว4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ เพื่อให้เด็กยุคปัจจุบันได้เรียนรู้หน้าที่ รู ้เท่าทันสื่อและข่าวสาร รู ้จัก
หน้าที่ รู้จักสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม และใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 จากนโยบายข้างต้น ส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึง
วางแผนการด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว มีจุดเน้นการด าเนินงานเชิงรุกเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของวิชา
วิทยาการค านวณ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

2.2  วัตถุประสงค์ เพื่อ 
2.2.1 พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการรู้ดิจิทัล และ

ด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร 
2.2.2 พัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ในการนิเทศ ติดตามและ

ให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนทุกสาระวิชา ให้สามารถสอดแทรกเนื้อหาความรู้และทักษะด้านการรู้ดิจิทัล และด้าน
การรู้ทันสื่อและข่าวสาร ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

2.2.3 จัดท ารูปเล่มการจัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
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2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงผลผลิต 

 1)  ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณ ในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการรู้ดิจิทัล และ
ด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร 
 2)  ศึกษานิเทศก์มีทักษะด้านการสื่อสารและการจูงใจ พัฒนาทักษะความสามารถของ
ตนเองสูงขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ 
 3)  ได้คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระท่ี 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) องค์ความรู้
ด้านการรู้ดิจิทัล และด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร 

2.3.2  เชิงผลลัพธ์ 
1)  การจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) องค์ความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล 

และด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร 
2)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนที่ร่วมโครงการสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) องค์ความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล และด้านการรู้ทันสื่อ
และข่าวสาร 

3)  โรงเรียนมีคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
องค์ความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล และด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร เลือกไปปรับใช้ในบริบทของตนเอง 

 
2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.4.1 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณ   จ านวน       100  คน 
2.4.3 ศึกษานิเทศก์      จ านวน        10  คน 

 
2.5  ระยะเวลาในการด าเนินการ  เมษายน – กันยายน 2564 

 
2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณ 37,200 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. - ก.ย. 64) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะท างาน 

             

2. ประชุมปฏิบัติการ  
การจัดการเรยีนรู้วิทยาการ
ค านวณ “รู้ทันสื่อ ก้าวทัน
เทคโนโลยี สู่ความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล”  (1 วัน) 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
   (2คนx3ช่ัวโมงx600บาท) 
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่ 
   (30บาทx2มื้อx110คน) 
 - ค่าอาหารกลางวัน   
   (100บาทx1วันx110คน) 

          
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,600 
 

11,000 

  
 
 
 
 
 

3,600 
 

6,600 
 

11,000 
3. การนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลย ี

 
 
 
 

            

4. จัดท ารูปเล่ม แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(200บาทx1เล่มx80ชุด) 

            
 
 
 

16,000 

 
 
 
 

16,000 
รวมท้ังสิ้น          3,600 17,600 16,000 37,200 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ  (ONET-PISA) 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร  สุดแสวง 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21. 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การจัดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านพ้ืนฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพิ่มเติม เทคนิคการสอนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง  
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบรรลุเป้าหมายจัดกระท าได้โดยการ
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู
อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามพลวัตร

การปรับเปลี่ยนขององค์ความรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน 
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  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  2) ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 
       ศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ   

2.1  หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของผู้เรียนที่มีมาตรฐานมักจะเป็นที่ยอมรับได้ เมื่อน าผลคะแนนการทดสอบที่เสมือน
เป็นผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ใช้ยืนยันความส าเร็จของการจัดการศึกษาในโรงเรียน ทั ้งการทดสอบ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในระดับชาตินั้นยังใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 อีกด้วย ส่วนในระดับนานาชาติมีการทดสอบด้วยโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ 
PISA) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการ เตรียมความ
พร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เห็นความส าคัญของการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน จึงเห็นควรให้จัดโครงการโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  (ONET-PISA) โดยการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
การเข้าใช้งานระบบทดสอบออนไลน์ PIS (PISA Style) และให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการทดสอบ PISA 
2021 ได้ฝึกเข้าใช้ระบบทดสอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เพิ่มความคุ้นชินการใช้เครื่องมือและข้อสอบ
รูปแบบ PISA 

2.2 วัตถุประสงค์ เพื่อ 
2.1 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้งานเครื่องมือช่วยฝึกทักษะผู้เรียนในการจัดท าระบบคลัง

ข้อสอบออนไลน์ 
2.2 ศึกษานิเทศก์ สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการออกแบบข้อสอบรูปแบบ PISA และ 

ONET รวมถึงให้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทุกรายวิชา 
2.3 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2021 สามารถใช้งานเครื่องมือผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

ได้คล่องและคุ้นชินกับแนวข้อสอบรูปแบบ PISA 
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2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงผลผลิต 

1)  ได้ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนในการก ากับการเข้าใช้งานระบบทดสอบออนไลน์ PISA 
Style 

2)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

3)  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2021 เข้าใช้งานระบบทดสอบออนไลน์ PISA 
Style 

2.3.2  เชิงผลลัพธ์ 
 1)  ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่สามารถใช้ผลลัพธ์จากการเข้าใช้งานระบบ
ทดสอบของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
 2)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนที่ร่วมโครงการได้เทคนิคการนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 3)  นักเรียนมีความพร้อมในการรับการทดสอบ PISA 2021 และการทดสอบ O-NET  
 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.4.1 ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงาน O-NET/ PISA   จ านวน       100  คน 
2.4.2 ศึกษานิเทศก์      จ านวน        10  คน 
2.4.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน  14,658  คน 

2.5  ระยะเวลาในการด าเนินการ  เมษายน – กันยายน 2564 

2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณ 21,200 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
1. ประชุมเตรียมความ
พร้อมคณะท างาน 

             

2. ประชุมปฏิบัติการ (1 วัน)               
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
   (2คนx3ชั่วโมงx600บาท) 

         3,600   3,600 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
   (30บาทx2มื้อx110คน 

          6,600 
 

 6,600 

- ค่าอาหารกลางวัน   
   (100บาทx1วันx110คน) 

          11,000  11,000 

3. การนิเทศติดตามแบบ
ออนไลน์ 

 
 

            

 

รวมทั้งสิ้น          3,600 17,600  21,200 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
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133 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภลักษณ์  สีใส 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21. 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบการ
จัดการความรู้ที่สามารถตอบเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้โดยได้แสดงถึงสมรรถนะของตนเองเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนและด า เนินการจัดการความรู้  และเพ่ือสร้างความ 
ตระหนักให้กับบุคลากรและสร้างความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริงและยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาในการด าเนินการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะตามสมรรถนะของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม รวมถึง ประโยชน์ที่บุคลากรแต่ละกลุ่มจะได้รับประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรแต่ละกลุ่ม
เกิดความเข้าใจและ น าการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ต่อการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี  21       

     1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ .1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่ อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

การจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สิ่งส าคัญคือการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางการศึกษานั่นคือการสร้าง
คนในทุกระดับการท างานทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและในกลุ่มของนักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในศตวรรษที่  21 ดังนั้นการจัดการความรู้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับการน าไปใช้ ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรง
ประเด็นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและส่งผลให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย 
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(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู
อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การจัดการความรู้เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้น

สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาตามความต้องการในการพัฒนาได้ในทุกด้าน เช่นการพัฒนาหลักสูตร การวัด  
การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
   1.4  แผนระดับที่ 3  

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล  
        การจัดการความรู้เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และ 

สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นและสะสมอยู่ ในองค์กรเพ่ือแพร่กระจายความรู้ ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคน  
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาการของปฏิสัมพันธ์แห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
และ กลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขึ้นในองค์กรโดย การจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญในการน า
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และท้ายที่สุดสามารถพัฒนาเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน และแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา 11 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมี
หน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต็ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและก่อเกิดการเรียนรู้ 
เพ่ือน ามาปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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                     จากกรอบการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ประเด็นการ
พิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  และการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย โดยการจัดกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มี
ความกระตือรือร้นในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมชัดเจน และน าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้ และมีกระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้
เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หรือมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มงานและภายในองค์กรสอดคล้องกับ
ภารกิจสามารถน าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างได้หรือมีนวัตกรรม และ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ ครอบคลุมงานตามภารกิจอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และมีการน ากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

ดังนั้น ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ได้ด าเนินการ
ก าหนดให้มีการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่มีการบริหารงานเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ โดยการ
บริหารงานจ าเป็นต้องมีการวัดและการวิเคราะห์ผลตลอดจนมีการใช้กระบวนการวิจัยและ PLC ฯลฯ 
ด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึง เพ่ือใช้ติดตามงานประจ าและผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการน าข้อมูลและสารสนเทศมาเรียนรู้เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่อย่าง รวมถึงการจัดการความรู้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาให้
มีการถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในส านักงานเขตพ้ืนที่และมีการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้ครู/ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทุก

กลุ่มงานในส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีวัฒนธรรมของการค้นหา 
วิเคราะห์และจัดระเบียบประสบการณ์และความรู้ด้านการด าเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติเพ่ือเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้กับองค์กรในรูปแบบสื่อต่างๆที่เอ้ือต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
องค์กร 

2.2.2 เพ่ือให้ครู/ ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกกลุ่มงานในส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและทันสมัยส าหรับวัด
และวิเคราะห์ผลการด าเนินการเพ่ือวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในทุกด้าน ให้บรรลุผลลัพธ์และ
เป้าประสงค์ ทั้งในระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กรและระหว่างระดับองค์กร 

2.2.3 เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมการด าเนินงานในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปสู่ องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยการใช้กระบวนการวิจัยและ PLC 
ด าเนินการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

2.2.4 เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมการด าเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรที่
เป็นเลิศในการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยการใช้กระบวนการวิจัยและ PLC ด าเนินการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

 



136 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 
2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
 1) ครู/ ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกกลุ่มงานในส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สามารถสร้างองค์ความรู้ในการท างานโดยภาพรวมได้ ไม่ต่ ากว่า  1 เรื่อง 
และมีแผนการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2) ครู/ ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกกลุ่มงานในส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สามารถสร้างองค์ความรู้ในการท างานโดยภาพรวมได้ ไม่ต่ ากว่า  1 เรื่อง 
และมีแผนการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
                           3) โรงเรียน และ กลุ่มงานภายในส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นองค์กรที่มีน าการจัดการความรู้ไปใช้ ในการด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้าหมายที่ต้องการ 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          โรงเรียน และ กลุ่มงานภายในส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในการจัดการความรู้ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายที่ต้องการ 

 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
       2.4.1กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก ่

   1) ครู/ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง   จ านวน  50 คน 

   2) บุคลากรแต่ละกลุ่มงานในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   จ านวน 10 คน  

      2.4.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ 
   - คณะท างาน จ านวน  10  คน 

  2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ  20,000   บาท 
   ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1.การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
  1. 1ประชุม(ออนไลน์) ชี้แจงการด าเนนิงาน 
  1. 2 ระดมความคิดเห็นผ่านแบบฟรอ์ม( 
Google form) เพื่อ พิจารณาการบรรลุ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร 
(สพม.ชบรย/ร.ร.ในสังกัดสพม.ชบรย) จากความรู้
ที่จ าเป็นและจากความรู้ที่บันทึกไว้ในรูปสื่อต่างๆ
และหรือยังไม่มีการบันทึก ไว้ พร้อมกับส่วนที่ต้อง
ค้นคว้า เพิ่มเติม และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หัวข้อเร่ืองของความรู้ 
 

      ไม่ใช้งบประมาณ    - 

2.การประชุมในการสร้างและแสวงหาความรู ้
2.1 การสร้างกรอบคู่มือในการแสวงหา 
     ความรู้ คร้ังที่  1 
2.2 การยืนยันกรอบคู่มือในการแสวงหา 
     ความรู้ คร้ังที่  2 
2.3 การด าเนินการจัดความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 
      (รอง ผอ.เขตสพม.ชบรยจ านวน 2 คน) 
       (1คนX3ชั่วโมงX600บาท) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (70 คน X 60 บาท) 
    
 - ค่าอาหารกลางวัน  (70 คน X 100 บาท) 
 - ค่าวัสด ุ

 

 
 

      
- 
 
- 
 

3,600 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 

4,200 
 

7,000 
- 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

3,000 

    
- 
- 
- 
 

3,600 
 
 

4,200 
 

7,000 
3,000 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

3.การประมวลและกลั่นกรองความรูแ้ละการ 
  เข้าถึงความรู้ 

      ไม่ใช้งบประมาณ    - 

4.การประชุม(ออนไลน)์และการน าเสนอแนวทาง 
  ประสบการณ์  ปัญหาและอุปสรรค  
  จากการปฏิบัติงานดว้ยแบบสอบถาม(google  
  form) เพื่อน ามาปรับปรุงแลกเปลีย่นความรู ้
  ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่ ด้วย   
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(การเผยแพร่ทางเว็บไซต์
สพม.18)) และการติดตาม การน าความรู้ไปใช้ใน 
 การพัฒนางาน 
4.1 กลุ่มงานในระดับเขตพื้นที่ 
4.2 ร.ร.ในสังกัดเขตพื้นที่ 
- เอกสารสรุปเล่มรายงานผลการน าความรู้ไปใช้ 
  ในการพัฒนางานในระดับบุคคล กลุ่มงานและ 
  องค์กร 

 
   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,200 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 3,600 11,200 3,000 - - 2,200 20,000 
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โครงการ   ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่  
โดยต้นสังกัด ส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศุภดล อุ่นวงษ์ 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การเรียนการสอนในปัจจุบันควรจัดการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญ คือ น าความรู้เดิมจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาสร้างความรู้ใหม่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป การ
เรียนการสอนเปลี่ยนแปลงจากการบรรยายเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนต้องประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงเพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนและประเมินสมรรถนะที่ผู้เรียนควรได้รับ การ
จัดการเรียนรู้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบและให้ลงมือท าปฏิบัติการ
จริงเพ่ือสร้างทักษะต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียนและใช้เป็นเครื่องมือในการสืบเสาะและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพ่ิมเติมในทักษะการสอน เทคนิคการ
สอนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน าพาผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันและอนาคต 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมาย    คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล โดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักสถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อ
สถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาเรียนของครูของผู้เรียนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอน
ต้องปรับและเรียนรู้เพ่ิมเติมในทักษะการสอน เทคนิคการสอนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน าพาผู้เรียนเกิ ด
สมรรถนะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันและอนาคต 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา 5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกัน

คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และ
ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  2) ประเด็นการปฏิรูป การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ   

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 "การประกันคุณภาพการศึกษา"

หมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้น สมารถจัดการศึกษได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ โดยตันสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจ านวน 50 แห่ง ให้ได้มาตรฐาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 "การประกันคุณภาพการศึกษา" 
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2.2 วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 2.2.1 ให้สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐ และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอก 
 

2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงผลผลิต 
 1) สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 50 แห่ง 
 2) คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาจ านวน 20 คน 
2.3.2  เชิงผลลัพธ์ 

 1) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 50 แห่ง สามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)  ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจักสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                                            

 3)  ครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
จัดการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง่เป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนรู้  

 4)  ศึกษานิเทศก์มีทักษะด้านการสื่อสารและการจูงใจ ด้วยวิธีการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ีสอดคล้องกับบริบท 

 
2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน       50    คน 
2.4.2 ครูผู้ปฏิบัติหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา  จ านวน       50    คน 
2.4.3 ศึกษานิเทศก์       จ านวน      10    คน 

2.5  ระยะเวลาในการด าเนินการ  เมษายน – กันยายน 2564 
2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณ 29,240 บาท  
 ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. - ก.ย. 64) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ 
ประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาแนวใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

             

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะท างาน 

      
 

      

2. การจัดประชุมปฏิบัติการ ฯ  
ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
  

 

   

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. - ก.ย. 64) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ 
ประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาแนวใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

             

              



145 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 

กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. - ก.ย. 64) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

             

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะท างาน 

      
 

      

2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ฯ   
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
ประเมิน จ านวน 20 คน จ านวน 
5 วัน วันละ 240 บาท 
- ค่าพาหนะ เหมาจ่ายค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิง 5 คัน (สหวิทยาเขต) 
คันละ 1,048 จ านวน 5 วัน  

        
24,000 

 
 

5,240 

     
24,000 

 
 

5,240 

รวม        29,240     29,240 
รวมทั้งสิ้น         29,240     29,240 

ไม่ใช้งบประมาณ 



146 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 

 
 

 
 
 



147 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้านการคัดกรองคนพิการ 
ทางการศึกษาและด้านการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Inclusive Education)  
ของครูสังกัดส านักส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ และนางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21. 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนปฏิรูปประเทศ ส าหรับโครงการ“การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาและด้านการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Inclusive Education) ของครูสังกัดส านัก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง” มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมีจุดหมายเพื่อการพัฒนาครูให้ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู โดยพบว่าครูพิการเรียนรวมในเขตพ้ืนที่การศึกษามีความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา และด้านการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลและ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ .1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการคัดกรอง 

คัดแยกเด็กและช่วยเหลือให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถทางพหุปัญญาดีขึ้น โดยสภาพที่พบในโรงเรียนส่วนใหญ่ พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้นั้น มีปัญหาที่พบได้บ่อย ๆ  เช่นทักษะการอ่าน การค านวน การพูด การแสดงออกทางภาษา ทักษะการ
เสาะแสวงหาความรู้ พหุปัญญา และปัญหาทางพฤติกรรม โดยผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในชั้นเรียน และเพ่ือเป็นการให้ผู้พิการที่มีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภทได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการ
ศึกษา ครูจึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะช่วยเหลือผู้เรียนพิการเรียนรวมเหล่านี้ในโรงเรียนให้ได้รับการศึกษา การ
ช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือด ารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้โดยอาศัย
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กระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพหรือกระบวนการอ่ืนใด ส่งผลให้ให้ผู้พิการได้มี
โอกาสท างานหรือด ารงชีวิตในสังคมเต็มศักยภาพต่อไป 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู
อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 โครงการนี้เป็นการพัฒนาครูที่รับผิดชอบผู้เรียนพิการเรียนรวมจะได้รับการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภท ด้านการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษาท้ัง 9 ประเภทให้ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ให้ค าปรึกษาและประสานกับผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  โดยการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคล (Inclusive Education) โดยโครงการการฝึกอบรมครูจะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ก่อให้
ครูที่ได้รับการอบรมจะน าความรู้ ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้พิการสามารถ
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน.......การศึกษา..............  
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
                       การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนใน
การได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการ  
ทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการพ.ศ.2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส
และบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
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อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมาตรา 19 ที่กล่าวว่า ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
หน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนร่วม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560-2579   โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แสดงเป้าหมายและจุดเน้นที่ชัดเจน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเปิดโอกาสให้คนพิการ
ทุกประเภทได้เรียนร่วมใกล้บ้าน และมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาส าหรับคนพิการ ระดับจังหวัด ท างานเชื่อมต่อกับ สถานศึกษาในพ้ืนที่ให้เพ่ิมมากขึ้น  
ท าหน้าที่ดูแลคนพิการทุกกลุ่มท่ีต้องเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อนึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ก าหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัดต้องจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน ซึ่งในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ 

ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงเห็นควรจัดโครงการการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และด้านการจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Inclusive Education) ของครูสังกัดส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าใจสามารถด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาทั้ง  
9 ประเภทได้และสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program) 
เพ่ือเป็นการให้สิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและ  
ทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวมมีความรู้ 

ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสม 
2.2 เพ่ือศึกษานิเทศก์ ได้มีความรู้ด้านการเรียนรวมและสามารถนิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษา

ด้านการจัดการเรียนรวมได้ให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ 

2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1  เชิงผลผลิต (Output) 
   1) ครูที่รับผิดชอบการเรียนรวม ในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง จ านวน 33 คน ได้รับการอบรมการการคัดกรองพิการทางการศึกษาทั้ง 9 ประเภทและ การ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program)  
          2) ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการเรียนรวมในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 11 คน มีความรู้ด้านการเรียนรวมและสามารถด าเนินการนิเทศติดตาม 
ให้ค าปรกึษาด้านการจัดการเรียนรวมให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        

นักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและได้รับการจัด
การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมตรงและความต้องการ เพ่ือได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่
กฎหมายก าหนด โดยไดร้ับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  1. คร ูโรงเรียน ที่รับผิดชอบการเรียนรวม จ านวน 33 คน 

  2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 11 คน 
  3. คณะท างาน 16 คน 

 2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน - กันยายน 2564   

 2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  38,380 บาท 
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1.ประชุมคณะท างาน เตรียมความพร้อม              
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 10 คนX 30บาท)        300     300 
- ค่าอาหารกลางวัน ( 10 คนX100บาท)        1,000     1,000 
2.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม ด้านการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษาและการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
(Inclusive Education)  

             

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
(5คนX6ช่ัวโมงX600บาท) 

      18,000      18,000 

- ค่าเดินทางของคณะวิทยากร  
(บ่อทอง – ชลบุรี 80 ก.ม.X4บาทX2เที่ยว)  
(ระยอง - ชลบุรี 105 ก.ม.X4บาทX2เที่ยว) 

        
640 
840 

     
640 
840 

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
วันละ 160/คน จ านวน 60 คน (60คนX160บาท) 

       9,600     9,600 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์         5,000    5,000 

3.การนิเทศติดตามการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
และการจั ดท าแผนจั ดการ เรี ยนรู้ เ ฉพาะบุคคล 
(Inclusive Education)  

      บูรณาการร่วมโครงการนิเทศฯ    - 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
- จัดท าเล่มเอกสารสรุปผลการติดตามการด าเนินงาน 

           3,000 3,000 

รวมท้ังสิ้น       18,000 10,900 5,000   3,000 38,380 
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โครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็น
พลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( English for developing teachers and 
directors for EEC )” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นางสาวกัญจน์ณิชา  ผสมทรัพย์ 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่รับรองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสามารถพัฒนาระบบการท างาน
และการจัดการศึกษาของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ

สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติ
และกรอบความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วน
ตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป้าหมายของแผนย่อย แรงงานมีศักยภาพใน
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การเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมาย   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ

สมรรถนะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบุคคล ให้เกิดทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับ
ประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์และมืออาชีพ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
1) แผนการปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา. 
2) เป้าหมายรวม   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้

ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
     ตามที่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580 ) ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมันคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้น
ส่งเสริมการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for all)  โดยพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ในด้านการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงและพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับภาษาเพ่ือการสื่อสารและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ของผู้เรียน ให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้น
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เป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านภาษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงเห็นควรให้ขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นพลเมืองในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( English for developing teachers and directors for EEC )  เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะการพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกระบวนการนิเทศ ก ากับและติดตามการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและโรงเรียน  

    2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครู ผู้บริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สู่การเป็นพลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   2.2.2 เสริมสร้างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้เข้าอบรม ให้สามารถพัฒนา
กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นพลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
    ครูกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 50 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 100 คน 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        
    นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  

    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.4.2 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.4.3 นักเรียน 

  2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน 2563 และ กันยายน 2564 

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ   บาท 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  
- ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning 
สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วน
กระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ  
GPAS 5 Steps 

- - - - - - - - - - - - - 

2.กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตาม  กระบวนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็น
พลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 

- - - - - - - - - บูรณาการร่วมกับ คก.นิเทศ  

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ  
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โครงการ “นิเทศก ากับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตของส านักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ศักดิ์ สาลี 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
      1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน     
ศตวรรษท่ี 21    
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ 
“ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่ง
ใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับ
ชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นสามารถท าหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพ
กฎหมาย 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
      1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เป้าหมายที่ 1 ระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายที่1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  การจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่สิ่งส าคัญคือการ
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางการศึกษานั่นคือการสร้างคนในทุกระดับการท างานทั้งในกลุ่ม
บุคลากรทางการศึกษาและในกลุ่มของนักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การจัดการ
ความรู้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
เพ่ิมขึ้นและส่งผลให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย 
     2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ด ี
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           แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
           เป้าหมายของแผนย่อย    การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
            การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตราฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
       1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
       2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล  
          ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564) เป็นกลไกหลักระดับชาติในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบเพ่ือ
ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการจัดท าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาเพ่ือผลักดันให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน รู้จักแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ละอายต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเห็น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 2.2  วัตถุประสงค์  

 2.2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 2.2.2 เพ่ือนิเทศก ากับติดตามผลการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.3 เพื่อให้ผู้บริหารและครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้

ตรงความต้องการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ 
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           1)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
       2)  โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
                   3)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการโครงสุจริต 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน ผลรายงานสรุปการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
       2)  ผู้บริหารและครูมีผลการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
       3)  นักเรียนมีผลการประเมินผลตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 
 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
   2.4.1  ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนสังกัด สพม.18 
   2.4.2  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.18 
   
 2.5 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
  2.5.1 เชิงผลผลิต (Output)  
           1)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน มีรายงานสรุปการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
       2)  โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
                   3)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการโครงสุจริต 
   2.5.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1)  ผู้เรียนมีการประเมินผลตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
       2)  ผู้บริหารและครูมีผลการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
       3)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการโครงสุจริต 
 2.6  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ต.ค.  2563 – 30 ก.ย. 2564 
  วงเงินงบประมาณ  50,000  บาท 
  ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะท างาน             
2 แต่งตั้งคณะท างานและ
คณะกรรมการตัดสิน  

            

3. ด าเนินกิจกรรม 
โครงการโรงเรียนสุจริตและการ 
ประกวดแข่งขัน 
-  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
(800 บาท x 3 คน x 6 วัน) 
-  ค่าตอบแทนรางวัล  7 รายการ 
ชนะเลิศ   1500 บ. 
รองชนะเลิศ อันดับ 1  1000 
รองชนะเลิศอันดับ 2  500 
-ค่าเกียรติบัตร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

       
 
 

14,400 
 
 

10,500 
7,000 
1,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 

   

4. กิจกรรมการเก็บข้อมูล 
การประเมินพฤติกรรมความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

         
 
 
4,100 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
โรงเรียนสุจริต 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

         
 
5,000 

   

รวม        32,000 18,000    
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โครงการ “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 ” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ศักดิ์ สาลี 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
      1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน     
ศตวรรษท่ี 21    
      (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรโดยน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
      1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  การจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่สิ่ง 
ส าคัญคือการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางการศึกษานั่นคือการสร้างคนในทุกระดับการท างานทั้ง
ในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและในกลุ่มของนักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่  21 ดังนั้นการ
จัดการความรู้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและส่งผลให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย 
     2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
           แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
           เป้าหมายของแผนย่อย 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
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            การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 คนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตราฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
       1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
       2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 1.4  แผนระดับที่ 3  

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล  
          กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภายใต้กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ มุ่งเน้น
พัฒนาสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา อย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ “อย่างพอเพียง” ตามแนวทาง
ให้สถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เป็นวิถีปฏิบัติของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  “อยู่อย่างพอเพียง” 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีโรงเรียนที่ด าเนินการพัฒนา
ศึกษาตามกลยุทธ์/จุดเน้นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สามารถผ่าน
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 โรงเรียน ตลอดจนได้ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารโรงเรียนศึกษานิเทศก์ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเชื่อมโยงหลักคิด สามห่วง สองเงื่อนไข น าสู่สี่มิติ ด้วยการถอด
บทเรียน วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแนวทางน าไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายและขยายผลการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง    
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จึงจัดให้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมายบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาที่ต้องการด าเนินการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ให้เกิดการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 
  
 2.2  วัตถุประสงค์  

 2.2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้สถานศึกษาทราบแนวทางด าเนินงานจัดการศึกษา การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           2.2.2 เพ่ือคัดกรองส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและรับรองการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 2.2.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ เชื่อมโยง
หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิต 
ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมตามวิถีชีวิตของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ 
           1)  สถานศึกษาพอเพียงสามารถพัฒนาผ่านการประเมินรับรองเป็นศูนย์การจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 5 แห่ง 
       2)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการด าเนินกิจกรรม
เชื่อมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

                3)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมตามวิถีชีวิตของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน มีแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง 
       2)  ผู้บริหารและครูมีผลการด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      3)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมตามวิถีชีวิตของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80 

 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
   2.4.1  ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนสังกัด สพม.18 
   2.4.2  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.18 
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 2.5 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
  2.5.1 เชิงผลผลิต (Output)  
           1)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน มีแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
พอเพียง 
       2)  สถานศึกษาท่ีเสนอตัวเข้ารับการพัฒนา สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง 
                   3)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   2.5.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       1)  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 50 โรงเรียน ด าเนินการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง 
       2)  ผู้บริหารและครูมีผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       3)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมตามวิถีชีวิตของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80 
 2.6  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ต.ค.  2563 – 30 ก.ย. 2564 
  วงเงินงบประมาณ  18,000  บาท 

 งบประมาณการด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา



168 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตาม
สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
2. คัดกรองศูนย์การเรียนรู้ 
3. อบรม/ศึกษาดูงานศูนย์การ
เรียนรู้พอเพียง 
- ค่าเบี้ยงเลี้ยงคณะท างาน 5 คน 
- ค่าอาหาร และอาหารว่าง 
4.ประเมินรับรองสถานศึกษา
พอเพียง 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
5.  นิเทศติดตามและประเมินผล 
6. ประเมิน/สรุปรายงานผล 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

2,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

2,000 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการ
พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการท า
หลักสูตร บูรณาการ หลักสูตร
จัดการขยะ คัดแยกขยะ และลด
ปริมาณขยะ การน าขยะไปใช้
ประโยชน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการท า
หลักสูตร บูรณาการ หลักสูตร
จัดการขยะ คัดแยกขยะ และลด
ปริมาณขยะ การน าขยะไปใช้
ประโยชน์ (บูรณาการนิเทศติดตาม
สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
- สร้างและพัฒนาคู่มือ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าอาหาร และอาหารว่าง 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,200 
1,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,200 

   

รวม    1,000 3,000 4,000  6,800 3,200    
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ  “เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน  
              ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  
              ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา””  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุนีย์  แก้วอุไร   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ด้านความมั่นคง 

     (1) เป้าหมาย  :  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

                   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแนวทาง
ในการด าเนินงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านอุบัติ ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม เพ่ือปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ประเด็นความมั่นคง 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมายที่  :  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการปกป้องและคุ้มครอง

ความปลอดภัยอย่างรอบด้านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียน
การสอนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลักเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักป้องกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคง 
                                 แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี
คุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ดและเยาวชน พัฒนากระบวนการ
ระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
                                 เป้าหมายของแผนย่อย  :  ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 
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                                 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

              ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งความล้ าสมัยของ
เทคโนโลยี การสื่อสาร ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิด ความเชื่อของกลุ่มคน
ท าให้ต้องใช้วิจารณญาณในการตั้งรับกับกระแสสังคมยุคใหม่ ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชี วิตและความ
ปลอดภัยของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมทั้งการประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ท าให้ทุกคน
ต้องมีการปรับตัวรู้เท่าทันเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อยู่รอดอย่างปลอดภัยและมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 
ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา”  

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  :  ด้านการศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

     ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ด ารงชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมและ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มีค่านิยมแบบ
บริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย การห่างเหินจากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร 
ติดเกม การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ รวมทั้ง การจมน้ าเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางของ
เด็ก และอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มรุนแรงและหนักมากจนน่าวิตกคือ การแพร่ระบาดของสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือ
สื่อลามกอนาจาร จนท าให้เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่ออยู่แล้ว มีการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา การ
จัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดข้ึนอยู่กับความสุขในการเรียนรู้ และการมีชีวิต
ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความปลอดภัย มีความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รอบด้านและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่ชัดเจน 
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สามารถน าไปใช้ปฏิบัติจริงได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ขึ้น 

    2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1  เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดด้านอุบัติเหตุ 
ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการการกระจายอ านาจ การ
มีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ 
  2.2.2  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม 
สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทาง
สังคมท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
  2.2.4  เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
                   -  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.18 จ านวน 830 คน 
                   -  ผู้บริหาร/ครูในโรงเรียนสังกัด สพม.18 จ านวน 730 คน 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
           -  นักเรียนมีความสุขและมีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
                   -  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและมีความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้งด้าน
อุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
  2.4.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง 

  2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เมษายน - กันยายน 2564 

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  309,800 บาท (สามแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพ้ืนที่
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

             

(อบรมให้ความรู้ 1 วัน)              

- ค่าตอบแทน (1คนx3ชม.x600)+(5คนx4ชม.x600)       13,800       
- ค่าอาหาร จ านวน 260 คน ๆ ละ 1 มื้อ 
มื้อละ 100 บาท 

       26,000      

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน 
260 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

       15,600      

- ค่าวัสด ุ         5,000    60,400 
2. เสริมสร้างทักษะชีวิต ก้าวทันยุติความ
รุนแรงและโซเชียลมีเดียในสถานศึกษา 

             

(อบรมตามหลักสูตร 2 วัน 1 คืน)              
- ค่าตอบแทน (2คนx1.5ชม.x600x6กิจกรรม)+(3คนx0.5ชม.x600x2กิจกรรม)+(1คนx1.5ชม.x600x3กิจกรรม)+
(3คนx1.5ชม.x600x1กิจกรรม) 

18,000       

- ค่าอาหาร วิทยากร ครู เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 20 คน ๆ ละ 4 มื้อๆละ 100 บาท 

       8,000      

- ค่าอาหาร นักเรียน จ านวน 80 คน ๆ ละ 
4 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 

       22,400      

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน        12,000      
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

100 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

- ค่าที่พัก 100 คน ๆ ละ 50 บาท        5,000      

- ค่าวัสด ุ         3,000    68,400 
3. เสริมสร้างทักษะการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

             

(อบรมให้ความรู้ 1 วัน)              
- ค่าตอบแทน(2คนx1.5ชม.x600x2
กิจกรรม)+(3คนx2ชม.x600x2กิจกรรม) 

      10,800       

- ค่าอาหาร วิทยากร ครู เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 

       6,000      

- ค่าอาหาร นักเรียน จ านวน 250 คน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 

       17,500      

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน 
310 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

       18,600      

- ค่าวัสด ุ         5,000    57,900 
4. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรมการประชุม
ชี้แจงเกณฑ์ใหม่การประเมินสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

(จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ใหม่ 1 วัน)              

- ค่าตอบแทน (1คนx6ชม.x600)          3,600    
- ค่าอาหาร จ านวน 160 คน ๆ ละ 1 มื้อ 
มื้อละ 100 บาท 

          16,000   

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน 
160 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

          9,600   

- ค่าวัสด ุ            3,000 32,200 

5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา           

5.1 อบรมให้ความรู้ 1 วัน              

- ค่าตอบแทน (7คนx1ชม.x600)       4,200       
- ค่าอาหาร วิทยากร ครู เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 110 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 

       11,000      

- ค่าอาหาร นักเรียน จ านวน 150 คน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 

       10,500      

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน 
260 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

       15,600      

- ค่าวัสด ุ         5,000    46,300 

5.2 ประกวดผลการด าเนินงานโรงเรียนฯ              
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

- ค่าตอบแทน 5 คน ๆ ละ 800 บาท          4,000    
- ค่าอาหาร กรรมการ ครู เจ้าหนา้ที่ 
จ านวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 

          6,000   

- ค่าอาหาร นักเรียน จ านวน 200 คน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 

          14,000   

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน 
260 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

          15,600   

- ค่าวัสด ุ            5,000 44,600 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 46,800 168,200 18,000 7,600 61,200 8,000 309,800 

        หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี 2564” 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต์  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เป้าหมาย  :  สร้างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
              โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี 
2564 เป็นโครงการที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนมีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
ได้อย่างปลอดภัย นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้บ้านเมืองมี
ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมายที ่ :  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกระบวนการด าเนินงานอย่าง

เป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร 
และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนพ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  เช่น จากสภาพ
ครอบครัว จากโรงเรียน จากชุมชนและสังคม จากเพ่ือน จากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน อันจะส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
  แนวทางการพัฒนา  

                                   1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ้มเป้าหมาย โดยพัฒนา
ระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้
ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่มอาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
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บกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่างๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้
ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
     การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง รวมทั้งมีการด าเนินงานด้านการป้องกันและการช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ เช่น ด้านการ
สื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด/สารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันในทุก
รูปแบบ อันจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  :  ด้านการศึกษา 

2) เป้าหมายรวม     1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 
ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง
พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือ
ยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 1.4  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

     ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปฏิบัติงานการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบ
การศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ โดยมีภารกิจงาน 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3) การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ 4) การ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี 2564 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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    2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
   2.2.2 เพ่ือป้องปรามการทะเลาะวิวาทสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงเหตุพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม และความรุนแรงของเด็กนักเรียน 
   2.2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
   2.2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนได้ สามารถน าความรู้ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  2.2.5 เพ่ือคัดเลือกและติดตามผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน 
  2.3  เป้าหมาย 

     2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
                - ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูปกครอง จ านวน 150 คน 
                - วิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 

     2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        
               1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                2) นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
                3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 

    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    2.4.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
    2.4.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

    2.5  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  กรกฎาคม - กันยายน 2564  

    2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  56,800 บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
                      - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. จ านวน 20,000 บาท 
        - งบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 36,800 บาท 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 รวม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ  

1. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (อบรมให้ความรู้ 1 วัน) 

             

- ค่าตอบแทน (1คนx7ชม.x600)          4,200    

- ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ครู 
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 160 คน ๆ ละ 1 มื้อ 
มื้อละ 100 บาท  

          16,000   

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน  
160 คน ๆ ละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ 

          9,600   

- ค่าวัสด ุ            5,000 34,800 
2. การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดีเด่น 

             

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ  
จ านวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท 

         
2,500    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 5 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท  

         
 300   

- ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 20 อัน  
อันละ 200 บาท 

         
  4,000  

- ค่ากระดาษวุฒิบัตร จ านวน 1 รมี            200 7,000 
             (สพฐ.จัดสรร 

5,000) 
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แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 รวม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ  

3. การตรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันพร้อมทั้ง
หาแนวทางและจัดท าแผนแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนไม่เหมาะสม โดยจัดพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความประพฤตินกัเรียน
และนักศึกษา (พสน.) สนธิก าลังกบั
หน่วยงานราชการอื่น เช่น เจ้าหนา้ที่
ต ารวจ ฝา่ยปกครอง ร่วมกันออกตรวจ
พื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับ เดือนละ 1 ครั้ง    
และตรวจเฉพาะกจิในเทศกาลวันส าคัญ
ต่าง ๆ ตามนโยบาย สพฐ. เช่น วันวาเลน
ไทน์ วันลอยกระทง 

      2,000  1,000 6,000 - 1,000 
(สพฐ.จัดสรร) 

10,000 

4. กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้น 
“วันวาเลนไทน์” 
- ค่าโล่รางวัล จ านวน 3 โล่ ๆ ละ 800บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 5 คน ๆ 
ละ 500 บาท 
- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน 5 
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 20 บาท 

   

 
 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 

100 

2,400       

 
 
 
 
 
 

(สพฐ.จัดสรร)

5,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 2,500 100 2,400 2,000 - 1,000 12,700 25,900 10,200 56,800 

       หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน  
             ปีการศึกษา 2564” 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกัลยกร  ศุภวุฒิ   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เป้าหมาย  :  สร้างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

     เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมายที่  : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 

เท่าเทียมกัน 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

  แนวทางการพัฒนา  :  จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนโดยเฉพาะผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

  เป้าหมายของแผนย่อย  :  มีระบบกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมากยิ่งข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  :  ด้านการศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  :  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดในกลยุทธ์ของแผนการตรวจ
ราชการ ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดอัตราการเด็กออกกลางคันลดลง เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีแนว
ทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ซึ่งอาจเกิดจากการหยุดเรียนต่อเนื่องด้วยปัญหา
ต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ฐานะยากจน อพยพตามผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว มีปัญหาในการปรับตัว 
เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และสมรสแล้ว ฯลฯ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การแก้ปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและออกกลางคันลดลงและเป็นไป
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
     2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กที่มี
แนวโน้มออกกลางคันในสถานศึกษา 
  2.2.2. เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัด 
     2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน โรงเรียนใน

สังกัด จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง 5 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน     
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        

          ผู้บริหารและครูได้แนวทางการแก้ไขปัญหาและติดตามเด็กออกกลางคันของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.4.1.ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง 5 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน     
 2.4.2 นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน เช่น ปัญหาครอบครัว ฐานะยากจน อพยพตาม
ผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว มีปัญหาในการปรับตัว เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และสมรสแล้ว ฯลฯ 

     2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  กรกฎาคม 2564 

     2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
                    วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 33,400 บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

(อบรมให้ความรู้ 1 วัน)              

- ค่าตอบแทน (1 คน x 6 ชม. X 600 บาท)          3,600    
- ค่าอาหาร จ านวน 105 คน ๆ ละ 1 มื้อ มื้อละ 
100 บาท 

          10,500   

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จ านวน 105 คน 
ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

          6,300   

- ค่าวัสดุ (คู่มือ/ป้ายไว้นลิ/สมุด/ปากกา)            13,000 33,400 

รวมท้ังสิ้น          3,600 16,800 13,000 33,400 

    หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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กลุ่มพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา  สร้อยสน   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จ าเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ความรู้ ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ ผู้บริหารมืออาชีพ เป็นความหวังของการศึกษาไทย 
เป็นความหวังส าหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและสังคมไทยโดยรวม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการศึกษาและ
อบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิ ชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริการของเราเป็นมืออาชีพมีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร ต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการ  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จ าเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ความรู้ ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ ผู้บริหารมืออาชีพ เป็นความหวังของการศึกษาไทย 
เป็นความหวังส าหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและสังคมไทยโดยรวม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการศึกษาและ
อบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริการของเราเป็นมืออาชีพมีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร ต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 
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(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ

สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานใน เชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้า
ยืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จ าเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ความรู้ ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ ผู้บริหารมืออาชีพ เป็นความหวังของการศึกษาไทย 
เป็นความหวังส าหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและสังคมไทยโดยรวม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการศึกษาและ
อบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริการของเราเป็นมืออาชีพมีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร ต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
1) แผนการปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา. 
2) เป้าหมายรวม   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ

วิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จ าเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ 

ความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ ผู้บริหารมืออาชีพ เป็นความหวังของการศึกษาไทย เป็น
ความหวังส าหรับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและสังคมไทยโดยรวม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการศึกษาและ
อบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมไทยอยากเห็นผู้บริการของเราเป็นมืออาชีพมีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร ต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีความสามารถในการบริหารงานโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความรู้บริหารงานครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน
บริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ในการบริหารองค์การนั้น ๆ และจาก
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษารูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา  
โดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบข้อเขียน ผลการประเมินประวัติ และผลการปฏิบัติงานควบคู่กันไป เมื่อผ่านการ
ประเมินแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง และต้องมี
ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และจะต้องจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance  
Agreement) เพ่ือน าไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี 
โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน และมี
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาด าเนินการประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตาม
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีการประเมิน 2  
ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบ เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง ให้มี
การประเมินครั้งที่ 2 แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะด าเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนใน
อัตราก าลังทดแทน พ.ศ.2551 โดยจะสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายนั้น ไป
ด ารงต าแหน่งเดิมซึ่งเป็นต าแหน่งก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงก าหนดให้มีโครงการเพ่ือด าเนินการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการสถานศกาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ขึ้น 
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2.2. วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการประเมินให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่
เข้ารับการประเมินให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 

2.2.3 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เข้ารับการประเมินอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย 
2.2.4 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เข้ารับการประเมินให้มีความพร้อมในการบริหารงาน

ตามภารกิจครอบคลุมทุกด้าน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงผลผลิต จ านวน  116  คน 

- ข้าราชการครู ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 86 คน 
- คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  จ านวน  26 คน 
- คณะท างาน  จ านวน  4  คน 

2.3.2 เชิงผลลัพธ์ 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติ งานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
2.4.1  กลุ่มเป้าหมายหลัก  ข้าราชการครู ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 86 คน 
2.4.2  กลุ่มเป้าหมายรอง   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จ านวน 26 คน 

2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
- คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม และ กันยายน 2564 

2.6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ  40,000.-  บาท 
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 2/2564 
(ม.ค. – มี.ค.2564) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(เม.ย. – มิ.ย.2564) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. – ก.ย.2564 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีสถานศึกษา จ านวน 2 
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประเมินเมื่อรอง 
ผู้อ านวยการ สถานศึกษาปฏิบัติงาน
ครบ 6 เดือน และประเมินครั้งที่ 2 
เมื่อรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติงานครบ 12 เดือน 

    20,000.-   20,000.-  40,000.- 

รวมทั้งสิ้น          40,000.- 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา  สร้อยสน   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21. 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 45 
หรือมาตรา 50 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์
โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย และเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ .1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 
45 หรือมาตรา 50 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี การเตรียมความพร้อมและพัฒนา  
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อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย  และเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครู
อาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้  ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 
45 หรือมาตรา 50 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน ตามหลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์
โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละ 100 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย  และเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา. 
  2) เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  
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1.4  แผนระดับที่ 3  

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ทิศทางในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้

ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและ
เยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้อง
พัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น 
Problem Based Learning ซึ่งการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21  เริ่มด้วย
การฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพ่ีเลี้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบ
บูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น 
การท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน
และท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน และตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 45 หรือมาตรา 50 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชา
แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และ
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 
การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย และ
เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งในการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ครูผู้ช่วย จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ท าให้ครูผู้ช่วยมีแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและเพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียม
ความพร้อมส าหรับความเป็นครูอันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการดูแลส่งผลต่อนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนภายใต้กรอบ
ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 และตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนา
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ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้อง
ด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ การ
ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จึงก าหนดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้

ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 
2.2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2.4 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย 
2.2.5 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูมือ

อาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงปริมาณ..จ านวน  280  คน 
-  ข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563  – วันที่ 1 สิงหาคม  

2564  รวมจ านวน 250  คน  
-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  จ านวน 30  คน 
2.3.2 เชิงคุณภาพ 

-. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

-. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีในการ
ประกอบวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

-. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563  – วันที่ 

1 สิงหาคม  2564  รวมจ านวน 250  คน 
2.5  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.5.1  ผลผลิต (Output) 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563  – วันที่ 

1 สิงหาคม  2564  รวมจ านวน 250  คน 
2.5.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือน สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 

วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 571,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 4/2564 

รวม 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมสัมมนา 
ประกอบด้วย การบรรยาย การ
อภิปรายโดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
จ านวน  280 คน 
- ค่าวัสดุประกอบการประชุม ฯ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 
  และค่าพาหนะ 
* ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา  
จ านวน 250 คน 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
  (250 × 50 × 4) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (250 × 300 × 2) 
- ค่าอาหารเย็น (250 × 300 × 1) 

  
 
 
 

12,500.- 
35,000.- 

 
10,000.- 

 
 

50,000.- 
 

150,000.- 
 

75,000.- 

 571,000.- 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 4/2564 

รวม 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

- ค่าท่ีพัก (250 × 600 × 1) 
* ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะท างาน 
จ านวน 30 คน 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
  (30 × 50 × 5) 
- ค่าเช่าที่พักคณะท างานและวิทยากร 
  (30 × 600 × 2) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (30 × 300 × 3) 
- ค่าอาหารเย็น 
  (30 × 300 × 2) 

150,000.- 
 
 

7,500.- 
 

36,000.- 
 

27,000.- 
 

18,000.- 

รวมทั้งสิ้น  571,000.-  571,000.- 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

2.8  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.8.1   เชิงปริมาณ 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนา และมี

เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ  หลังจากการเข้ารับการ

พัฒนาสูงขึ้น 
2.8.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 
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โครงการ  ส่งเสริมขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา  สร้อยสน   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์.การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งถือเป็นทุน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีค่า
ขององค์กรเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต จึงต้องมีการบริหารจัดการ “คน” อย่าง
พิถีพิถัน ทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ยั่งยืน ดังนั้นผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายโดยน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมืออาชีพ 

 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งถือเป็นทุน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและ  
มีค่าขององค์กรเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต จึงต้องมีการบริหารจัดการ “คน” อย่าง
พิถีพิถัน ทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ยั่งยืน ดังนั้นผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายโดยน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมืออาชีพ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ     แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้

ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้าน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชน
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และภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา 
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
มีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการ
กระท าท่ีถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งถือเป็นทุน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมี
ค่าขององค์กรเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต จึงต้องมีการบริหารจัดการ “คน”  
อย่างพิถีพิถัน ทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ยั่งยืน 
ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริย ธรรม  
ความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายโดยน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมืออาชีพ 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา. 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
  3) เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งถือเป็นทุน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีค่า
ขององค์กรเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต จึงต้องมีการบริหารจัดการ “คน” อย่าง
พิถีพิถัน ทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ยั่งยืน ดังนั้นผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการจ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมายโดยน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมืออาชีพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จะจัดให้บุคลากรทุ ก
ระดับที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ มีความช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและความ
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เข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็นผู้น าและผู้ปฏิบัติรวมพลังขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือสร้างระบบความเข้มแข็งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

2.2.2 เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 

 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงผลผลิต จ านวน  130  คน 
- ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา จ านวน 100 คน 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จ านวน 30 คน 
2.3.2 เชิงผลลัพท์ 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ได้รับการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

2.4.1  กลุ่มเป้าหมายหลัก  ลูกจ้างประจ าในสังกัด จ านวน 69 คน 
2.4.2  กลุ่มเป้าหมายรอง  ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด จ านวน 31 คน 
 

2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
       เดือนสิงหาคม  2564 
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2.6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
วงเงินงบประมาณ  193,400.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมสัมมนา 
ประกอบด้วย การบรรยาย การ
อภิปราย จ านวน  100 คน 
- ค่าวัสดุประกอบการประชุม ฯ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและค่า
พาหนะ 
* ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา  
จ านวน 100 คน 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
  (100 × 50 × 4) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 × 300 × 2) 
- ค่าอาหารเย็น (100 × 300 × 1) 
- ค่าท่ีพัก (100 × 600 × 1) 

  
 
 

5,000.- 
8,400.- 

 
10,000.- 

 
 
 
 

20,000.- 
 

60,000.- 
 

30,000.- 
60,000.- 

 193,400 

รวมทั้งสิ้น  193,400  193,400 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
2.8  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.8.1   เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนา และมี

เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ หลังจากการเข้ารับการ

พัฒนาสูงขึ้น 
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โครงการ  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ  
แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา  สร้อยสน   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในการปฏิรูปการศึกษาได้น า

แนวคิดพหุวัฒนธรรมมาใช้ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับวิถีชีวิตที่เด็กเรียนรู้  , ให้สิทธิความเสมอ
ภาคกับทุกคน , ส่งเสริมให้ยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองและผู้อ่ืน , จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ลดการ
แบ่งแยก ใช้หลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับทุกกลุ่มชน , ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ ของเด็กทุกคน , 
ตระหนักตลอดเวลาว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่บริการจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่ง
เป็นเขตพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมีประชากรแฝงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเชื่อต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม และน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการท างานและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในการปฏิรูปการศึกษาได้

น าแนวคิดพหุวัฒนธรรมมาใช้ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับวิถีชีวิตที่เด็กเรียนรู้ , ให้สิทธิความเสมอ
ภาคกับทุกคน , ส่งเสริมให้ยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองและผู้อ่ืน , จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ลดการ
แบ่งแยก ใช้หลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับทุกกลุ่มชน , ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ ของเด็กทุกคน , 
ตระหนักตลอดเวลาว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่บริการจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่ง
เป็นเขตพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมีประชากรแฝงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
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ประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเชื่อต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม และน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการท างานและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้

ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้าน
ดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา 
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
มีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการ
กระท าท่ีถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในการปฏิรูปการศึกษา

ได้น าแนวคิดพหุวัฒนธรรมมาใช้ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับวิถีชีวิตที่เด็กเรียนรู้  , ให้สิทธิความ
เสมอภาคกับทุกคน , ส่งเสริมให้ยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองและผู้อ่ืน , จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ลด
การแบ่งแยก ใช้หลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับทุกกลุ่มชน , ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ ของเด็กทุกคน , 
ตระหนักตลอดเวลาว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทุกกลุ่มชาติพันธุ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่บริการจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่ง
เป็นเขตพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมีประชากรแฝงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเชื่อต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม และน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการท างานและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
1) แผนการปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา. 
2) เป้าหมายรวม   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้

ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา โดยมีเขตพ้ืนที่บริการในจังหวัดเชียงราย – 
พะเยา ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์และวัฒนธรรม โดยในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มชนหลาย
ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ทั้งตามที่ราบและบนดอยสูง ซึ่งชนแต่ละกลุ่มจะมีศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแตกต่าง
กันไปตามแต่วิถีตั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยประชากรในเชียงรายสามารถจ าแนกออกเป็น
ชนชาติต่าง ๆ ได้แก่ คนเมือง , ไทยลื้อ , ไทยเขิน , ไทยใหญ่ , อาข่า หรือ อีก้อ , ลาหู่หรือมูเซอ , ลีซู หรือ 
ลีซอ , ม้ง หรือ แม้ว , ปะกาเกอญอ หรือ กะเหรี่ยง , ฮ้อ , เมี่ยน หรือ เย้า , ขมุ เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการ
การศึกษามุ่งพัฒนาคนให้เกิด ความสมดุลทั้งด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม ทั้งในระดับความคิด ค่านิยม 
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายดังระบุในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ การ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมโดยมีโรงเรียนเป็น
สถาบันที่ให้การศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเกิดขึ้นกับความต้องการของสังคม รับใช้สังคมและบริการ
สังคมชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นความหลากหลายของวิถีชีวิตที่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันตามความเชื่อ  
จารีตประเพณี โดยรวมเรียกว่า “วัฒนธรรม” ชุมชนประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่รวมตัวอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยมีผู้น าชุมชน ครอบครัวเป็นรากฐานส าคัญของการจัดการศึกษา  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในการปฏิรูปการศึกษาได้น าแนวคิดพหุวัฒนธรรมมาใช้ 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับวิถีชีวิตที่เด็กเรียนรู้  , ให้สิทธิความเสมอภาคกับทุกคน , ส่งเสริมให้
ยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองและผู้อ่ืน , จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ลดการแบ่งแยก ใช้หลักสูตรที่
เรียนรู้เกี่ยวกับทุกกลุ่มชน , ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ ของเด็กทุกคน , ตระหนักตลอดเวลาว่าการ
จัดการศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่ง
เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่บริการจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ จึงมี
ประชากรแฝงที่อพยพย้ายถิ่นมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างของวัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษา ความเชื่อต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึง
ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) ขึ้น 

2.2. วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ทราบแนวคิดในการบริหารจัดการแบบพหุศึกษา  
2.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทาง หลักการ กิจกรรม ในการจัดการศึกษาแบบพหุศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2.2.3 เพ่ือศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในเขต

จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
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2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงผลผลิต จ านวน  145  คน 

 - การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง จ านวน 2 คน  
 - การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง จ านวน 44 คน 

2.3.2 เชิงผลลัพธ์ 
คณะข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง ที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ทุกคน
ได้รับการพัฒนาแนวคิดและพฤติกรรมเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกให้สืบต่อไปถึง
ชนรุ่นหลัง และบูรณาการในการจัดการศึกษาคู่ไปกับการท างาน 

2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
2.4.1 การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง จ านวน 2 คน  
2.4.2 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ชลบุรี ระยอง จ านวน 44 คน 
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โครงการ  การตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชลธิชา  เลียดประถม 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก) 
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนทุกต าแหน่งเพ่ือให้เป็น
ปัจจุบัน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ

สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้า
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ยืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนทุกต าแหน่งเพ่ือให้เป็น
ปัจจุบัน 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
1) แผนการปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา. 
2) เป้าหมายรวม   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ

วิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 
1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัด

การศึกษา ดังนั้น การสร้างขวัญก าลังใจ การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้มี
ศักยภาพทั้งทางด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพตามสมรรถนะทางวิชาชีพและสมรรถนะทางการบริหาร
การศึกษา จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาควรได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนแล้ว การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการเลื่อนวิทยฐานะก็เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษษมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดท าโครงการการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ขึ้น 
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2.2. วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจและประเมินผลงานทาง

วิชาการ  
2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงต าแหน่งให้มี

วิทยฐานะสูงขึ้น 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงผลผลิต  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 21 ราย 
2.3.2 เชิงผลลัพธ์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 21 ราย ได้รับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง จ านวน 21 ราย 

2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ  32,000.-  บาท 
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 2/2564 

(ม.ค. – มี.ค.2564) 
ไตรมาสที่ 3/2564 

(เม.ย. – มิ.ย.2564) 
ไตรมาสที่ 4/2564 

(ก.ค. – ก.ย. 2564) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 

       
 
 

  

- ค่าเบี้ยประชุม       11,000    
- ค่าเดินทางไปราชการ        12,000   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        1,350   
- ค่าอาหารกลางวัน        4,500   
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ

ประชุมฯ 
        3,150  

รวมทั้งสิ้น       11,000 17,850 3,150 32,000.- 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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กลุ่มอำนวยการ 
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โครงการ  “ กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day ” 
.................................................................................................................................................................... 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธีรทัศน์  ปิติภาคย์พงษ์ 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
    1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
         (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
         (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   การจัดด าเนินการโครงการกิจกรรม 5 ส.         
“ BIG Cleaning Day ” เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 
19) โดยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2563 โดยมี พลเอก ณัฐพล นาควานิชย์ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เรื่อง มาตรการควบคุม
พ้ืนที่และก ากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเป็นการเตรียม
ความพร้อมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักถึงการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ  
ด้านการบริหารการศึกษา แก่ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในสังกัดของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
เห็นควรจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ดังกล่าว 
 

    1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
         (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
              เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การจัดด าเนินการโครงการ         
กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day ” เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด – 19) โดยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 โดยมี พลเอก ณัฐพล นาควานิชย์ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เรื่อง มาตรการ
ควบคุมพ้ืนที่  และก ากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)     
และเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
          (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 
              แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร 
โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไก
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การด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
              การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การจัดด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. 
“BIG Cleaning Day ” มีเป้าหมายเพ่ือเป็นการด าเนินมาตรการควบคุมพ้ืนที่และก ากับดูแลสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับ
สถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งถือเป็นปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 
      1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

1) แผนการปฏิรูปประเทศ    ด้านสังคม 
2) เป้าหมายรวม  คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม

ทางสังคม 
1.4  แผนระดับท่ี 3  

1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล  การจัดด าเนินการโครงการกิจกรรม 5 ส. “ BIG Cleaning Day ”  
เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  โดยศูนย์ปฏิบัติการ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563  โดยมี พลเอก     
ณัฐพล นาควานิชย์ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เรื่อง มาตรการควบคุมพ้ืนที่และก ากับดูแล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเป็นการเตรียมความพร้อม   
การรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
 

   2.2 วัตถุประสงค์   
         2.2.1 เพ่ือเป็นการควบคุมพ้ืนที่และก ากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) 
         2.2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความพร้อมและคว าม
ปลอดภัย ในการให้บริการด้านการบริหารการศึกษา แก่ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในสังกัด ของ
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง  
         2.2.3 เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
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   2.3 เป้าหมาย 
        2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการ
ให้บริการด้านการบริหารการศึกษา แก่ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในสังกัดของจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยอง  
         2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       เป็นการป้องกันและแก้ปัญหา โดยใช้มาตรการควบคุมพ้ืนที่และก ากับดูแลสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งมีความเสี่ยงแก่ข้าราชการครู บุคลากรและ
นักเรียนในสังกัด ของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
 

    2.4 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
         2.4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
         2.4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ 
 

      2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ไตรมาสที่ 1/2564 (ต.ค. – ธ.ค. 63) 
                                                      ไตรมาสที่ 3/2564 (เม.ย. – มิ.ย.64) 
 

     2.6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  “ไม่ใช้งบประมาณ” 
 
 

แผนการด าเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2564 
(ต.ค. – ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 3/2564 
(ม.ค. – มี.ค.64) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินโครงการ 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

2. เสนอแผนการด าเนินโครงการ
และอนุมัติโครงการ 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

3. แจ้งข้าราชการและบุคลากร
ทราบถึงแผนการและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

4. ร่วมกันท าความสะอาดภายใน
และภายนอกส านักงาน 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

5. จัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

6. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและ
จัดวางตามจุดต่างๆ ในส านักงาน 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

7. ลงทะเบียนเข้า-ออกภายใน
ส านักงาน 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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คณะผู้จัดทำ 

 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายสมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน  ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายไพทูล  ทองเกตุ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายวชิรวรรธน ์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางพรเพ็ญ  สันติกันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางสาวมนทิรา วุฒิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางสาวรติกร  ศิริมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายภิญโญ  เพ่ิมพูน        ครูอัตราจ้าง 
 

 
 

จัดพิมพ์/เรียบเรียง 
นางสาวธัญลักษณ์  จำจด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 
 
 




