


 

คำนำ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการ 
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงมีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติท่ีเชื่อมโยงและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับนี้เปนแผนพัฒนาระยะ 3 ป ซ่ึงมี
การวิเคราะหสภาพองคกรปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน และการวิเคราะหผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา 
แผนฉบับนี้จึงไดมีการกำหนดการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและการบูรณาการความ
รวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากรในสังกัด 
และผูมีสวนมีสวนเก่ียวของ ท่ีทำใหแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 - 2566 ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาฯ นโยบาย สพฐ. และกลยุทธ์ สพม. ชบรย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

2561 - 2580 

ด้านความมั่นคง ด้านการสรา้ง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ด้านการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม 

ด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการ
ศึกษาฯ 

2560-2579 

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนา
กำลังคน การวิจยั 

นวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของ
ประเทศ 

การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้าง
สังคมแห่งการ

เรียนรู ้

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด

การศึกษา 

แผนการ
ศึกษาฯ  

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
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

 
เหตุผลและความจำเปน 

ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกำหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
จำนวน 42 เขต เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 นั้น และเปนหนวยงานท่ีไดรับการกำหนดใหมีข้ึนตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาดังกลาว โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน มีอำนาจหนาท่ีตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
มีอำนาจหนาท่ีจัดทำนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของ
ทองถ่ิน วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณของหนวยงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงจัดสรร
งบประมาณ ท่ีไดรับใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานดังกลาว ประสาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย 
รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ 
รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประสานสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประสาน สงเสริม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานดานการศึกษา 
ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะ
สำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมายการปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาวจะบรรลุผลสำเร็จไดจะตองมีระบบการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
สงเสริมการพัฒนา เปนจุดเชื่อมประสานการปฏิบัตงิานของหนวยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น สำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ  
3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป  แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการ
ดำเนินงานใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

สภาพทางภูมิศาสตร 
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนท่ีใน 2 จังหวัด   
 จังหวัดชลบุรี ไดแก อำเภอเมืองชลบุรี  
บานบึง หนองใหญ พนัสนิคม พานทอง บอทอง                   
เกาะจันทร สัตหีบ บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง  
 จังหวัดระยอง  ไดแก อำเภอเมืองระยอง   
แกลง บานคาย บานฉาง ปลวกแดง นิคมพัฒนา  
วังจันทร และเขาชะเมา       

 ท่ีตั้ง  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตั้งอยู เลขท่ี  25/11 หมู 5  

ตำบลอางศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20000 เว็บไซต www.spm18.go.th 

  

http://www.spm18.go.th/


 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  3 

 

อาณาเขตติดตอของจังหวัดชลบุรี 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต  ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   
           จังหวัดจันทบุรี และระยอง 
ทิศตะวันตก   ติดกับชายฝงทะเลตะวันออก 

          ของอาวไทย 
อาณาเขตติดตอของจังหวัดระยอง 
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอหนองใหญ บอทอง  
                     ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
ทิศใต  ติดกับชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย 
ทิศตะวันออก     ติดกับอำเภอนายายอาม แกงหางแมว  
                    จังหวัดจันทบุรี  

                                                             ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี 

 
เขตการปกครอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รับผิดชอบพ้ืนท่ีใหบริการ 2 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซ่ึงแตละจังหวัดแบงการปกครอง ดังนี้ 

1. จังหวัดชลบุรี   แบงเขตการปกครองออกแบงเปน  11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมูบาน  
การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง  
9 แหง เทศบาลตำบล 29 แหง องคการบริหารสวนตำบล 58 แหง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง 
คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง เนื่องจากเปนเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติ ซ่ึงมี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
 จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง  
อำเภอบานบึง อำเภอศรีราชา  อำเภอเกาะจันทร อำเภอบอทอง อำเภอหนองใหญ อำเภอบางละมุง  
อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง จำนวนประชากร 1,070,209 คน 

 2. จังหวัดระยอง  แบงเขตการปกครองแบงออกเปน 8 อำเภอ 54 ตำบล 439 หมูบาน 80 ชุมชน
สวนดานการปกครองทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง 
เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตำบล 22 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 42 แหง 
 จังหวัดระยอง มี 8 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง อำเภอเขาชะเมา อำเภอบานฉาง อำเภอวังจันทร 
อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบานคาย จำนวนประชากร 506,761 คน 
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ภารกิจและอำนาจหนาท่ี 

กฎ กระท รวงแบ งส วน ราช การภ าย ใน สำนั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึกษ า พ .ศ . 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของ
ทองถ่ิน  

2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว   

3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

โครงสรางการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 

รองผูอำนวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

กลุมอำนวยการ 

กลุมกฎหมายและคดี 

หนวยตรวจสอบภายใน 

รองผูอำนวยการ 

กลุมบริหารงานการเงิน

และสนิทรัพย 

กลุมสงเสริมการ 

จัดการศึกษา 

รองผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง  

กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลฯ 

กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ื่  
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7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ี
จัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา  
11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 
อำนาจหนาท่ีของสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1. กลุมอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ   
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ   
(ง) จัดระบบบรหิารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร   
(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร   
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
(ช) ดาํเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ   
(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ   
(ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใชงาน ของ
สวนราชการใดโดยเฉพาะ   
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับ
มอบหมาย  

2. กลุมนโยบายและแผน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน   
(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร
งบประมาณ     
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน     
(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   
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(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) ศึกษา วิเคราะห  ดําเนินการ  และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
(ข) ศึกษา วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   
(ง) ดําเนินการวิเคราะห  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร   
(จ) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน   
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี   
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ   
(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย   
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญช ีงานพัสดุ  และงานบริหาร
สินทรัพย   
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

5. กลุมบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง   
(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(ง) ศึกษาวิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(จ) จัดทําขอมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   
(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา   
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตางๆ  การออกบัตร
ประจําตัว  และการขออนุญาตตาง ๆ   
(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของ
รัฐ   
(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) ดำเนินงานฝกอบรมพัฒนากอนแตงตั้ง 
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน   
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ   
(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศ   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

7. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน   
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา   
(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมิน  
ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา   
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
(ก) ศึกษา  วิเคราะห  สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา   
(ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน   
(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา   
(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ   
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(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก และ
เยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอ่ืน   
(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด  และสงเสริมปองกันแกไขและ 
คุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ   
(ญ) ประสาน  สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู  สิ่งแวดลอมทางการศึกษา  และภูมิปญญาทองถ่ิน   
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน   
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

9. หนวยตรวจสอบภายใน  ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ  และมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้   
(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพยสิน     
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกําหนด     
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง   
(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด   
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ ท่ีไดรับมอบหมาย 

10. กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมี
อำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดำเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
(ค) ดำเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดำเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
(จ) ดำเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
(ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
(ช) ดำเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทำขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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แผนภูมิแสดงโครงสรางการบรหิารงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

โครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา 
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     ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา 
   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจาง ภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 72 คน 
ดังนี้ 
 - ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน    1 คน 
 - รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    จำนวน    3 คน  
 - ศึกษานิเทศก        จำนวน   11 คน   
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     จำนวน   36 คน   
 - ลูกประจำ       จำนวน     1 คน 
 - พนักงานราชการ/ครูอัตราจางชวยราชการ   จำนวน   15 คน 
 - อัตราจาง       จำนวน     5 คน 

 มีผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ใน
สถานศึกษา จำนวน 4,921 คน มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง จำนวน 
19 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 50 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน รองผูบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 49 คน ขาราขการครู จำนวน 3,869 คน พนักงานราชการ จำนวน 104 คน 
ลูกจางประจำ จำนวน 67 คน ลูกจางชั่วคราว จำนวน 776 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
 
ตารางท่ี  1     แสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จังหวัดชลบุรี 
(จำนวนโรงเรียน) 

จังหวัดระยอง 
(จำนวนโรงเรียน) 

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

รวมโรงเรียน 31 19 
รวมโรงเรียนท้ังส้ิน 50 
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ตารางท่ี  2 แสดงขอมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปการศึกษา 2563  (ขอมูล 10 มิถุนายน 2563) 
 

ท่ี โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยม

ตน 
มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท”   1,606 1,152   2,758 
2 ชลราษฎรอำรุง   1,456 1,944   3,400 
3 ชลกันยานุกูล   2,051 2,015   4,066 
4 แสนสุข   1,179 451   1,630 
5 บานสวน (จั่นอนุสรณ)   1,474 674   2,148 
6 อางศิลาพิทยาคม   798 351   1,149 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ ์   195 81   276 
8 บานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”   1,710 1,447   3,157 
9 บานบึง “มนูญวิทยาคาร”   372 168   540 
10 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี   288 426   714 
11 คลองก่ิวยิ่งวิทยา   366 146   512 
12 หนองใหญศิริวรวาทวิทยา   346 240   586 
13 พานทองสภาชนูปถัมภ   1,136 408   1,544 
14 พานทอง   1,038 465   1,503 
15 พนัสพิทยาคาร   1,534 1,480   3,014 
16 ทุงเหียงพิทยาคม   389 230   619 
17 เทพศิรินทร ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมถ)                      70 27   97 
18 บอทองวงษจันทรวิทยา   638 498 71 1,207 
19 เกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา   388 343   731 
20 เกาะจันทรพิทยาคาร   195 136   331 
21 บางละมุง   1,097 1,130   2,227 
22 โพธิสัมพันธพิทยาคาร   1,253 1,461   2,714 
23 ผินแจมวิชาสอน   310 150   460 
24 ศรีราชา   1,627 1,286   2,913 
25 ทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”   1,050 557   1,607 
26 บึงศรีราชาพิทยาคม   703 341   1,044 
27 สุรศักดิ์วิทยาคม   927 372   1,299 
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี   1,623 1,167   2,790 
29 เกาะสีชัง 246 102 31   379 
30 สัตหีบวิทยาคม   993 652   1,645 
31 สิงหสมุทร   1,639 1,989   3,628 

รวมจังหวัดชลบุรี 246 28,553 21,818 71 50,688 
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ท่ี โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 

ประถม มัธยมตน มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 วัดปาประดู   1,774 888   2,662 
2 ระยองวิทยาคม   1,594 1,938   3,532 
3 บานฉางกาญจนกุลวิทยา   1,562 774   2,336 
4 เพรักษมาตาวิทยา   475 308   783 
5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร   1,854 878   2,732 
6 ระยองวิทยาคม นคิมอุตสาหกรรม   255 203   458 
7 ระยองวิทยาคม ปากน้ำ   555 321   876 

8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร 
ระยอง  

  652 373   1,025 

9 บานคาย   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 วังจันทรวิทยา   1,031 671   1,702 
14 เขาชะเมาวิทยา   187 150   337 
15 ชำนาญสามัคคีวิทยา   941 660   1,601 
16 ชำฆอพิทยาคม   126 93   219 
17 สุนทรภูพิทยา   434 267   701 
18 หวยยางศึกษา   253 156   409 
19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย   614 358   972 

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

ท่ี ชื่อสหวิทยาเขต 
จำนวน
โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียน 

1 สหวิทยาเขตชลบุรี 1  12 1. ชลบุรี “สุขบท”            
2. ชลราษฎรอำรุง           
3. ชลกันยานุกูล                
4. แสนสุข             
5. บานสวน (จั่นอนุสรณ)      
6. อางศิลาพิทยาคม 
7. หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์       

8. บานบึง “อุตสาหกรรม 
นุเคราะห” 
9. บานบึง “มนูญวิทยาคาร”     
10. วิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ชลบุรี   
11. คลองก่ิวยิ่งวิทยา              
12. หนองใหญศิริวรวาทวิทยา 

2 สหวิทยาเขตชลบุรี 2 8 1. พานทองสภาชนูปถัมภ         
2. พานทอง 
3. พนัสพิทยาคาร                  
4. ทุงเหียงพิทยาคม 

5. เทพศิรินทร ชลบุรี (อุทกฯ 
อุปถัมถ)                    
6. บอทองวงษจันทรวิทยา 
7. เกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา         
8. เกาะจันทรพิทยาคาร 

3 สหวิทยาเขตชลบุรี 3 11 1. บางละมุง                         
2. โพธิสัมพันธพิทยาคาร 
3. ผินแจมวิชาสอน                 
4. ศรีราชา 
5. ทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทย
อนุเคราะห”     

6. บึงศรีราชาพิทยาคม 
7. สุรศักดิ์วิทยาคม                  
8. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี
9. เกาะสีชัง                          
10.สัตหีบวิทยาคม 
11. สิงหสมุทร 

4 สหวิทยาเขตระยอง 1 11 1. วัดปาประดู                        
2. ระยองวิทยาคม 
3. บานฉางกาญจนกุลวิทยา        
4. เพรักษมาตาวิทยา 
5. มาบตาพุดพันพิทยาคาร       
6. ระยองวิทยาคม นคิม
อุตสาหกรรม 

7. ระยองวิทยาคม ปากน้ำ 
8. เฉลิมพระเกียรติพระศรี  
นครินทร ระยอง  
9. บานคาย                          
10. ปลวกแดงพิทยาคม 
11. นิคมวิทยา 

5 สหวิทยาเขตระยอง 2 8 1. แกลง”วิทยสถาวร” 
2. วังจันทรวิทยา 
3. เขาชะเมาวิทยา 
4. ชำนาญสามัคคีวิทยา 

5. ชำฆอพิทยาคม 
6. สุนทรภูพิทยา 
7. หวยยางศึกษา 
8. มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  14 

 

 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการดำเนินงานดานคุณภาพ
การศึกษาดานโอกาสทางการศึกษา และดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สรุปเปนรายดาน  ไดดังนี้  

 

   ดานโอกาสทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดดำเนนิสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับ

การศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย 
ดังนี้ 

• สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ี 

• สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมของ
ผูเรียนแตละบุคคล 

• เสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจนอยางถูกตอง 

• ติดตาม ตรวจสอบการรายงานขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือเปนการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ  

 

   ดานคุณภาพการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 จาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยูท่ีระดับ 
39.65  
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยูท่ีระดับ 
35.65  
 
 

การพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  15 

 

ตารางท่ี  3   คาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

คะแนน : รอยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

เฉล่ียรวม 

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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ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

เฉลี่ยรวม

คาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
4 กลุมสาระวิชา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ

ระดับ 

กลุมสาระ 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  16 
 

ตารางท่ี  4   คาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 

                                                                                    คะแนน : รอยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

เฉล่ียรวม 

ระดับประเทศ 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

คาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
4 กลุมสาระวิชา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562

ระดับ สพม.ชบรย ระดบัประเทศ

ระดับ 

กลุมสาระ 



 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  17 

 

ตารางท่ี  5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 - 2562 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : รอยละ 

สาระการเรียนรู 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เปรียบเทียบ 
ป 2561-2562 

ปการศึกษา 
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 
วิทยาศาสตร 40.28 37.44 34.37 38.60 31.54 -7.06 
เฉล่ียรวม 38.37 39.18 37.45 40.82 39.65 -1.17 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 - 2562

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

2558 2559 2560 2561 2562



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  18 
 

ตารางท่ี  6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 – 2562 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : รอยละ 
สาระการเรียนรู ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบ 

ป 2561 - 2562 ปการศึกษา 
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 
วิทยาศาสตร 35.05 33.50 31.89 32.86 31.77 -1.09 

เฉล่ียรวม 37.31 37.23 36.15 38.39 35.65 -2.74 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 – 2562

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2558 2559 2560 2561 2562



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  19 
 

ตารางท่ี  7    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับประเทศกับคาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี   
ปการศึกษา 2561 และ 2562 

คะแนน : รอยละ 
วิชา ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

คาเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

คาเฉล่ีย             
ระดับเขตฯ 

ผลตาง 
+/- 

คาเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

คาเฉล่ีย             
ระดับเขตฯ 

ผลตาง 
+/- 

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 
วิทยาศาสตร 36.10 38.60 +2.50 30.07 31.54 +1.47 

รวมเฉล่ีย 37.50 40.82 +3.32 36.30 39.65 +3.36 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับประเทศกับคาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี  

ปการศึกษา 2561 และ 2562

2561 2562



 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  20 

 

ตารางท่ี  8     เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางคาเฉล่ียระดับประเทศ กับคาเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี   

ปการศึกษา 2561 และ 2562 
คะแนน : รอยละ 

วิชา ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
คาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 
คาเฉล่ีย             

ระดับเขตฯ 
ผลตาง 

+/- 
คาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 
คาเฉล่ีย             

ระดับเขตฯ 
ผลตาง 

+/- 
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 
วิทยาศาสตร 30.51 32.86 +2.35 29.20 31.77 +2.57 

รวมเฉล่ีย 35.02 38.39 +3.37 32.34 35.65 +3.31 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระหวางผลตางคาเฉลี่ยระดับประเทศกับคาเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  

ปการศึกษา 2561 และ 2562

2561 2562
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ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการพัฒนาดานประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ  ไดแก  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS: KPI Report System) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการติดตามประและเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

• ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง คาคะแนนรวม 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ ระดับคะแนน 3 อยูในระดับดี มาตรฐานท่ี 2 การ
บริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ระดับคะแนน 4 อยูในระดับดีมาก มาตรฐานท่ี 3 ผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับคะแนน 5 อยูในระดับดีเยี่ยม  
สรุปภาพรวม (3 มาตรฐาน) ระดบัคะแนน 4 คะแนนภาพรวมอยูในระดับดีมาก  

• ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผลคะแนน 4.39 อยูในระดับมาตรฐานข้ันสูง 

• ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง คาคะแนนเฉลี่ยรวม 3.93 
ซ่ึงอยูในเกณฑระดับดีมาก  

• ผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ผลการดำเนินงานความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ AA โดยมีคาคะแนน 95.02 
 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สวนท่ี 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

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

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่ งยืน” เพ่ือสนองตอบ 
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ 
สถาบันหลักของชาติและปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน  
มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใต
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน
ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ
ม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม 
มีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ดีมีสุข ไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ  ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน
และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการ
พัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน              
ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน
และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน
สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง            
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเปาหมาย
การพัฒนาประเทศขางตน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทำใหประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนากลไก
ท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับ
ฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม  คน
ไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห
สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ 
และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย  
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย
พิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมี
อยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบน
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พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชนตอการดำเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ให
สามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกำหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศ ในดานอ่ืนๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคตบน
พ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศ
ไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู 
ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และ 

มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดี  
ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และ
อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน                  

ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด
รวมทำ เพ่ือสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ
ทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของ
ประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึง
บริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  

ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายใน
และภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝาย
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ท่ีเก่ียวของ ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบน
พ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสำคัญกับ
การสรางสมดุล ท้ัง 3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ

ประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย 
และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดย
ทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการ
ปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง
เทาท่ีจำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและ 
เอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

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

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษา
ของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทย
จำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

การพัฒนาในชวงท่ีผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ำ
และสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวาง 
กลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป 
จึงจำเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน 
แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซา และขอจำกัดภายในประเทศเองท่ี เปน อุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและ 
ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา การพัฒนา 5 ปตอจากนี้ไป 
จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ
เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสู
ระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนน
ใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทำรายไดและแขงขันไดมากข้ึน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำลังเปนจุดออนสำคัญตอการรักษาฐานการผลิต
และการใหบริการ รวมท้ังการดำรงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
ในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวางประเทศ
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขมขน ซ่ึงจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน  

ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนมสงผลกระทบตอความ
ม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ 
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย 
และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสราง
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศ
มาอยางตอเนื่อง ท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม
สามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนใน
เรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของ
ภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน และการลด
จำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

ท่ีผานมาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความ
ตอเนื่องในการดำเนินการ และปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล ทำใหมีขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาใน
ระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนา
ระบบขนสงทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีด
สามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค 
การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดาน
พลังงาน เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย และลดการพ่ึงพากาซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก
ปจจัยความไดเปรยีบดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศ
มากกวาการสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางดาน
เทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนายังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรมได 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พ้ืนท่ี และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและ
บริการท่ีสำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญ
และยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคา
การลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค 
นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 
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ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ 

ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดย
มุงเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ 
และเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยกำหนดเปนแนว
ทางการดำเนินนโยบายการคาและการลงทุนท่ีเสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการ
แสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค 

 

3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใชเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนำไปใชเปนกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุงหมายท่ีสำคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ 
กาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ป
ขางหนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน  
คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคีและ

รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 
 

ยุทธศาสตร    
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
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3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

4. นโยบายและจดุเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให
สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมท้ังขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ.. 2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู และแผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายแผนแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัย
จะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธกิารจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ  
ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยม่ังปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุงบริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการ 
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

• จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทาง
การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ 

• สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

• พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก
สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลก
ทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

• พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตและ
สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

• จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 

• สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับผู ท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ี
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือ
สงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล 

• สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และ
พ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน
ตางดาว) 

• พัฒนาครูให มี ทักษะ ความรู  และความชำนาญในการใช เทคโนโลยี ดิจิ ทัล 
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลเปนข้ันตอน 

• พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

• พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
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2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ 

• เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก 
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 

• สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทย เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีท่ีใช
ภาษาอยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการ
สื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผู มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

• สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศ
ของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 

• สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห
ขอมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

• พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

• ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

• ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

• สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถ
เปนอาชีพ และสรางรายได 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

• ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของ
หนวยงานท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย 
เปนตน 

• ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

• สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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• พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให
สอดคลองกับการปฏิรูปองคการ 

• สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

• จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

• สงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน เปนกรอบ

แนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ขอ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้ 
(1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีท่ีมีความจำเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ  
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
(4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ำซอน 

2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการ
ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ
ดำเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดำเนินการอยูกอนเม่ือ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ี
กำหนด หากมีความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลัก
และหนวยงานท่ีเก่ียวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน 
 
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

 ในหวงสถานการการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได
กำหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงทำ
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ใหสังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตให เขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจำเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการใหมีความปลอดภัยท้ังตอตัวผูเรียน ขาราชการครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education 
Eco- System : TE2S) เปนการศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังกลาว  

 

หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตางๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco- System : TE2S) เปนการศึกษาท่ีเขาใจ Supply 
และตอบโจทย Demand” โดย 

•  ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

• ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผาน 
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือใหครู 
Up Skill และ Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ท้ังนี้ เพ่ือสงความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และ
คนท่ีมีคุณภาพ 

• เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษารวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จ าก แ พ ล ต ฟ อ ร ม ดิ จิ ทั ล  (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้ เพ่ือนำไปสูนักเรียนยกกำลังสอง ท่ีเนนเรียนเพ่ือรู พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสองท่ี
เนนเพ่ิมคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกำลังสองท่ีเนนเรียนท่ีบาน ถามท่ีโรงเรียน 
หลักสูตรยกกำลังสองท่ีเนนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สื่อการเรียนรูยกกำลังสองท่ีเนนเรียนผานสื่อผสมผสาน
ผานชองทางท่ีหลากหลาย ไดแก On-Site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดาน
การศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐาน
จากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดย
เนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมี
อินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียนยกกำลังสองท่ีมุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชนท่ีเนน
คุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศและความเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบโจทยทักษะและ
ความรูท่ีเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

• พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจำเปน เพ่ือทำหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
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• จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

• ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคล
สูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

• จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจำเปน” 
 

5. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษากำหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัย 
ทุกดานโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึง 
พหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผู เรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะท่ีจำเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิตรวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี  
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
เปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี ้

วิสัยทัศน 
 สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
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6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

 

นโยบาย 

1. ดานความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ี 
เอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

2. ดานโอกาส 
2.1  สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดีท้ังทางรางกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
2.2  ดำเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยาง 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผู เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
ปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 

2.4  สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 
3.1  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ี

จำเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

3.2  พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

3.3  ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ท่ีจำเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ี 
สรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผูเรียนทุกระดับ 
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3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการ 
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ี 

4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ี มีจำนวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4  สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะและ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5  สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให เปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

6. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี  

 วิสัยทัศน 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม มุงสูคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  

พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 
  2. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
  1. เพ่ิมกำลังคนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนาและมีศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศในอนาคต 
  2. ผูเรียนไดรับการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
                     3. ผูเรียนมีองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

4. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ 
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
               กลยุทธ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียน
ในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดบั/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสื่อและตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส  

4. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองท่ีดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ
และรองรับการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ 

1. เรงผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 
2. เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแก

ผูเรียน ตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสรางเครือขาย

ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 
6. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 

                        กลยุทธ 
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความ

ตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
3. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจำการท่ีสอนไมตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละ

ชั้น และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และ
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ 
1. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน

ทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ      
2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความ

สนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
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3. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปน
รูปธรรมอยางกวางขวาง 

4. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
5. เรงพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหาร
จัดการท่ีทันสมัยและไมซ้ำซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

3. สงเสริมและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ใหผู เรียน 
สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใชเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูอยาง
เปนระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ 
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

 กลยุทธ 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรมความโปรงใส และการมีสวนรวม 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
3. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษารวมท้ังสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคี

หุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ   
 
7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง 

 วิสัยทัศน 
 คุณธรรมนำสังคมแหงการเรียนรู สูคุณภาพผูเรียนและชีวิตอยางสมดุล รักษระยอง 
บนวถีิประชาคมโลก 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาท่ีบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไวในหลักสูตรและกระบวนการจัดการ 

เรียนรู ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ  
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3. จัดการศึกษามุงใหผูเรียนมีองคความรู และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

4. จัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความเปนระยอง เชน ภาษาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอม  

5. จัดการศึกษาโดยการสงเสริมใหรู เขาใจ และสื่อสารภาษา รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ระเบียบกฎหมายท่ีควรรู สังคมเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลกท่ีควรรู  

6. จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
เปาประสงค  

ผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเปนระยอง สามารถดำรงชีวิตอยูใน 
สังคมโลกอยางมีความสุข  

เปาประสงคการศึกษาการจัดศึกษาแตละระดับ  
ระดบัปฐมวยั : รักระยอง มองประชาคมโลก  
ระดบัประถมศึกษา : ภมิูใจในความเปนระยอง รูจักประชาคมโลก  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : รักษระยอง อยูรวมกับประชาคมโลก  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา : พัฒนาระยองสูความ

ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความเปนประชาคมโลก  
 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: ผูเรียนมีจิตสำนึก ความรูความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ

ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษท่ี 21 
สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติและสงบสุข  

กลยุทธ  
1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
2. เสริมสรางความม่ันคงของสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย 

และสมานฉันท  
3. สงเสริมความเปนพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมท้ังการยอมรับและ

เห็น คุณคาของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
4. เสริมสรางความม่ันคงในชีวิตของคนทุกชวงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการ แขงขันของประเทศ  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: ผูเรียนมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ  
1. สงเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะ 

ท่ีสำคัญจำเปนในศตวรรษท่ี 21 และตรงกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
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2. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยทำงานและ 
เพ่ิมผลิต ภาพของกำลังแรงงาน  

3. พัฒนาฝมือแรงงานระดับสูงและผูมีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย  

4. ปรับทิศทางการผลิตผูสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตท่ีมุงเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ  
5. สงเสริมการใชประโยชนจากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลคาทาง

เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: ผูเรียนมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ 

และ ครูผูสอนในทุกระดับและประเภทการศึกษามีความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ  

กลยุทธ  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานผูเรียน  
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ ท้ังหลักวิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรม และบริบทเชิงพ้ืนท่ี  
3. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเอง 

และ การรูเทาทันสื่อปจจุบัน  
4. สงเสริมการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความเปนระยอง  
5. พัฒนาคุณภาพผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความ

ตองการ และจัดสรร/เกลี่ยอัตรากำลังใหเพียงพอตามเกณฑ  
6. สรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานใหกับผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  
7. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถและการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: ผูเรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและ

เรียนรูท่ีมี คุณภาพตลอดชีวิต  

กลยุทธ  
1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมท่ัวถึงกลุมประชากรวัยเรียนทุกประเภท  
2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผูสำเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการ ของ

ตลาดแรงงาน  
3. สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท่ีเหมาะสมในเชิงพ้ืนท่ี และความตองการของผูมีสวนได 

สวนเสีย  
4. สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง และเปน 

ปจจุบันเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผูเรียนทุกชวงวัยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำมี

คุณธรรม จริยธรรมและนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

กลยุทธ  
1. สรางจิตสำนึก ปลูกฝงทัศนคติคานิยม วฒันธรรมของคนทุกชวงวัยในการดำเนินชีวิตท่ี 

เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
2. สรางและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณคา

ของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถดำรงชีวิตอยางเปนสุขตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีเก่ียวของกับเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5. สรางความตระหนัก และสรางเสริมศักยภาพใหประชาชนในการนำองคความรูไปใช 
จัดการในเรื่องภัยธรรมชาติความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: หนวยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ  
1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

สรางความเขมแข็งของเครือขายการจัดการศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือการอยูรวมกันในกลุมประเทศอาเซียนและ 

ประชาคมโลก  
3. สงเสริม สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ  
4. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือการศึกษา  
5. สงเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา  



 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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สวนท่ี 3 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดศึกษาวิเคราะห ถึงสภาพปญหา ตลอดจน
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการพิจารณาจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
เปนการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของสภาพแวดลอมภายในองคกร และการพิจารณาโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  

1.  ดานโครงสรางและนโยบาย  (Structure : S1) 
จุดแข็ง จุดออน 

1. นโยบายขององคกรมีความชัดเจนสงผลตอการ 
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
2. โครงสรางและบทบาทหนาท่ีชัดเจน ทำใหการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
3. วัฒนธรรมขององคกรมีความรักและความสามัคคี 
ทำใหเกิดการประสานงานท่ีดี 
4. โครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยมีองคคณะ
บุคคลรวมจัดการศึกษา 
5. มีกฎเกณฑและขอกำหนดจากการมีสวนรวม 
ทำใหเกิดความรวมมือ 

นโยบายการกระจายอำนาจมีขอจำกัดการปฏิบัติใน
บางภารกิจ 
 

 
2.  ดานผลผลิตและบริการ (Product and service : S2) 

จุดแข็ง จุดออน 
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ
ชวยยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
2. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท่ีมีคอนขางหลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน 
3. การประกันโอกาสทางการศึกษากับประชากร 
วัยเรียนไดอยางเสมอภาคและท่ัวถึง 
4. การนิเทศการศึกษาสงผลตอระดับคุณภาพ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
5. การจัดการสงเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัย 
นักเรียนอยางท่ัวถึง 

แนวโนมปญหาเด็กดอยโอกาส และเด็กออก 
กลางคันเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการอพยพท่ีอยูและ 
เคลื่อนยายแรงงานของผูปกครองนักเรียนตางถ่ิน/ 
ตางดาวกลับถ่ินฐานเดิมหรือแหลงงานใหม จึงเปน 
ปญหาในการติดตามเด็กมาเขาเรียนเพราะไมทราบ 
ท่ีอยูท่ีแนนอน 
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จุดแข็ง จุดออน 
6. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง 
กับบริบทของโรงเรยีน 
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงกวา 
ระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 
3.  ดานบุคลากร  (Man : M1) 

จุดแข็ง จุดออน 
1. ขาราชการครูสวนใหญเอาใจใสในการสอนและดูแล
นักเรียน 
2. บุคลากรมีความรูความสามารถ ประสบการณ 
หลากหลาย สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น 
3. บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ทำใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนาตนเองและ 
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถสงเสริมใหการ 
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาเพ่ิมวิทยฐานะ 
ในระดับสูงข้ึน 
6. ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญและเอาใจใสใน 
การพัฒนาบุคลากรเปนอยางดี ทำใหจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน บรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ 
7. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการจัดทำ 
แผนกลยุทธ 
8. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1. โรงเรียนสวนใหญยังขาดบุคลากรจำนวนมากทำให
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูลดลง 
2. บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการ 
ใชเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานใหมๆ ท่ีจะ
ชวยบริหารจัดการการทำงานใหสะดวก รวดเร็วและ
ถูกตอง 
3. ขาดแคลนครูในสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มีครูไมตรงสาขาวิชาเอก เนื่องจากครูท่ี 
ไดรับการบรรจุมีภูมิลำเนาตางถ่ิน มักขอยายกลับ
ภูมิลำเนาเดิม สงผลใหสถานศึกษามีครูไมครบชั้น 
ครูขาดเกณฑ สงผลให การจัดการเรียนการสอนได 
ไมเต็มประสิทธิภาพ 

 
4.  ดานการเงินและงบประมาณ  (Money  : M2) 

จุดแข็ง จุดออน 
1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณใหกับ
สถานศึกษาจากทุกภาคสวน 
2. การบริหารงบประมาณโดยการมีสวนรวม 
ทำใหสามารถดำเนินการไดตรงตามความตองการ 
ของหนวยงาน 
3. การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณทำให 
มีความคลองตัวในการปฏิบัติและเปนไปตามวัตถุประสงค 
4. การควบคุมกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ ทำใหดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหาร 
จัดการศึกษา ตามภารกิจหลัก กลยุทธ และ 
แผนปฏิบัติการประจำป 
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จุดแข็ง จุดออน 
5. สถานศึกษามีการระดมทุนจากทุกภาคสวนใน 
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 
5.  ดานวัสดุ อุปกรณ  (Material : M3) 

จุดแข็ง จุดออน 
1. การจัดซ้ือ จัดจาง มีการมอบอำนาจใหหนวยงาน 
ระดับปฏิบัติงานชัดเจนและเหมาะสมทำใหการ 
จัดซ้ือ จัดจาง มีประสิทธิภาพ 
2. การจัดซ้ือ จัดจาง มีการดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการ ทำใหการดำเนินงานเปนไปตาม 
วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 

 
6.  ดานการบริหารจัดการ (Management : M4) 

จุดแข็ง จุดออน 

1. มีขอมูลทางการศึกษาท่ีเพียงพอ เปนปจจุบันและ 
พรอมใช ในการวางแผนการจัดการศึกษา ท้ังดาน
ปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
หนวยงานทางการศึกษา ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
จัดเก็บประมวลผล และรายงานเผยแพรสูบุคคลและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. มีรูปแบบการบรหิารจัดการท่ีเปนระบบ 
3. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม มีการทำงานเปน 
ทีมยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปรงใสใน 
การดำเนินงาน 
4. สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาสามารถ 
เชื่อมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางท่ัวถึง 
ทำใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการและเพ่ิม
ชองทางในการแสวงหาความรูใหมๆ 

ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศมีความซ้ำซอน 
เนื่องจากหลายหนวยงานตองการขอมูลเดียวกัน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

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

1. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม เปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได 3 ระบบ (ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย) สงผลใหผูเรียนมีโอกาสในการเขาถึงการจัด
การศึกษาได ตามศักยภาพและบริบท 
2. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ 
การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 สงผลใหระบบ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. มีกฎหมายกระจายอำนาจใหความสำคัญกับการ 
จัดการศึกษา ทำใหทองถ่ินจัดการศึกษาไดตาม
ตองการและท่ัวถึง 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน
ภาคเอกชนมีความเขมแข็งใหการสนับสนุน 
งบประมาณ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
อยางท่ัวถึงทุกระดับ 

1. กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับมีความ
ซ้ำซอนในสวนท่ีเก่ียวของกับการใชอำนาจการ
พิจารณาระหวางองคกร กอใหเกิดปญหาการ
บริหารงานดานกฎหมายของหนวยงาน 
2. นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลไมตอเนื่องและ 
ไมนำผลการติดตามงานนโยบายไปใชในการแกไข 
ปญหาอยางจริงจัง สงผลตอประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา การดำเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ี 
กำหนด ทำใหขาดประสิทธิภาพ  

 
2.  ดานเศรษฐกิจ (Economic = E) 

ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 
1. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการสราง
งาน และสรางรายไดเพ่ิมข้ึนสงผลตอการสงเสริมการศึกษา 
2. องคกรเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และทองถ่ิน ใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. ตามพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. 2561 ไดกำหนดจังหวัดชลบุรีและระยอง เปนพ้ืนท่ี
เปาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการลงทุนในพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกในดานศูนยกลางการศึกษานานาชาติ
ดานอุตสาหกรรมรถยนตอนาคต ดานอิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ ศูนยการการคมนาคม ศูนยกลางธุรกิจการบิน 
ทาเรือระดับโลก เขตทองเท่ียวภาคตะวันออกเชิงธุรกิจ/
ครอบครัว/สุขภาพ สงผลใหการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและ
พัฒนากำลังคนเขาสูตลาดแรงงาน เปนการสรางโอกาสการ
มีงานทำของประชาชนในพ้ืนท่ี 

1. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทำใหอัตราการวางงาน
เพ่ิมข้ึน และคาครองชีพสูงข้ึนตามมาดวย สงผล
ใหผูปกครองมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
สงผลถึงปจจัยสนับสนุนดานการศึกษาของ
นักเรียน 
2. ประชากรบางสวนมีรายไดต่ำ เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรบัจาง 
3. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทำใหมี
ประชากรแฝงเพ่ิมมากข้ึน  
4. การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม ทำใหมีความ
เสี่ยง สงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ 
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3.  ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture = S) 
ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

1. มีสถานศึกษาทุกระดับ เด็กและเยาวชนสามารถเขา
ศึกษาไดอยางตอเนื่องจนประกอบอาชีพได 
2. ประชาชน ผูเก่ียวของ และองคกรภายนอกให 
การสนับสนุนดานงบประมาณ และทุนการศึกษา 
3. ชุมชนเปนแหลงเรียนรูและแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 
สามารถนำมาใชในการจัดการเรียนรูและใหการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  
4. การประกาศเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ทำใหเกษตรกรมีการพัฒนาการทำเกษตร
รูปแบบเดิม มาใชเทคโนโลยีดิจิทัลชวยในการทำ
เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 

1. ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียน
ยอดนิยมหรือมีชื่อเสียง/โรงเรียนแขงขันสูง 
2. ผูปกครองมีเวลาใหกับบุตรหลานนอยลงกอใหเกิด
ปญหาครอบครัว 
3. ผลกระทบของโลกาภิวัฒน การถายทอดวัฒนธรรม
เปนไปอยางรวดเร็ว ผูเรียนเกิดคานิยมใหม ฟุงเฟอ
ฟุมเฟอย ขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกฎระเบียบ 
4. การขยายตัวของสังคมเมือง กอใหเกิด 
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด อาชญากรรม 
เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหครอบครัวเกิดความออนแอ 
5. การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม สงผลกระทบในวง
กวางท้ังดานสุขภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน 
และดานสังคม 

 
4.  ดานเทคโนโลยี  (Technological = T) 

ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 
1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สงผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนา
ตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมี
โอกาสเรียนรูเทาทันสังคมโลก 
2. หนวยงานของรัฐ เอกชน และผูประกอบการใหการ
สนับสนุนแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี สามารถจัด
การศึกษาไดหลากหลายรูปแบบ  
3. นโยบายรัฐบาลใหความสำคัญกับการดำเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษาตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
เรงรัดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและเรียนรูอยางจริงจังและการ
เขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง
และท่ัวถึง 

1. เทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร ไมสามารถควบคุมได 
มีผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และ
เลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงบอย ซ่ึง
ตองมีการปรับตัวใหทันอยูเสมอ สงผลตองบประมาณ
ท่ีมีจำกัด 
 

 
 



 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายของหน่วยงานอื่นๆ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพื่อกำหนดทิศทางใน
การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566) 

 วิสัยทัศน ์
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
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เน้นการ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม  

ทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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3. ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ สามารถ
สร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงาน รวมถึงมี
วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 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 
 

กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
มาตรการ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

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

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

4.3 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย สมรรถนะทางร่างกายให้เกิดความ

สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
  

กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 

มาตรการ 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นำไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  

 

กลยุทธ์ที ่3  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรการ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ  

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

4. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดระบบ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มี
ข้อมูลป้อนกลับ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
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6.1 เสริมสร้าง พัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
6.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย  สามารถใช้ทักษะ

ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
6.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้

สื่อสารในชีวิตประจำวันและสื่อสารกับชาวต่างชาติ   
6.1.3 ส่งเสริมการใช้ภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างน้อย  1 ภาษา  

เพ่ือการสื่อสารกับประชากรในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เข้ามาทำงานหรือเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
6.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 
6.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET)  

ผลการประเมิน PISA และระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้เป็น
เกณฑ์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน  

6.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย สมรรถนะทางร่างกายให้เกิดความ
สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

6.1.7 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
6.1.8 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
6.2 พัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  

6.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน 
ทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

6.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีศูนย์รวมสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน  

6.2.4 ส่งเสริมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้มีความ
เข้มแข็ง  

6.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ หลักสูตรเพ่ือการมีงานทำควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
6.2.6 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความ

เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และสภาพปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

6.2.7 สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา และจัดระบบแนะแนว
การศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพ่ือการศึกษาต่อ การทํางาน และการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

6.2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา การใช้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ทางการศึกษา นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารเพ่ือสมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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7.1 กำหนดช่องทางเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม  
สื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เทคนิควิธีการวัดประเมินผล เทคนิควิธีการบริหาร
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนแต่ละกลุ่มสาระ/วิชา และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

7.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศ ทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา
และครู และการนิเทศโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

7.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และการให้บริการแก่ชุมชน 

 8. ลดภาระงานที่นอกเหนืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู 
8.1 จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
8.2 ประสานความร่วมมือไปยังสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 

โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
8.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานภายในสถานศึกษา ของจิตอาสาจากองค์กรและ

สถานประกอบการต่างๆ  
9. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ

บริหารจัดการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ตามความต้องการและความจำเป็น เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน  

10. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ 

ทางการศึกษาของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่

ยอมรับ 
10.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

วิทยะฐานะตามท่ีกำหนด 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

การเป็นครูมืออาชีพ และการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
12. ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะบุคคลและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

มาตรการ 
1. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
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ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1.1 ส่ งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำของผู้เรียน 
โดยโรงเรียนสามารถจัดเองหรือสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรและ  
สถานประกอบการ 

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 และรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน 
และสถาบันทางสังคม เพื่อกำกับ ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม 
 2.3 ส่งเสริมระบบการติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส  
เด็กพิการ เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างด้าว ให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ  
ลดอัตราการออกกลางคัน 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์แนะแนวของจังหวัด เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 สนับสนุนทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี สำหรับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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4.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  

 
กลยุทธ์ข้อที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียน ไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบการบริการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 

มาตรการ 
1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 

1.1 จัดโครงสร้างองค์การ (ระบบงาน) และโครงสร้างการบริหารงาน (กลไกการทำงาน) 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.3 จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.4 กำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
การให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีการบริหารจัดการตามบริบทที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามคำรับรองและ
มาตรฐานที่กำหนด  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน 
และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มี
คุณภาพตามคำรับรองและมาตรฐานที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษา 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียน 
จนประสบผลสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เป็นเลิศ  
 5. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษาใน
สังกัด และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์  
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เช่น ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที ่

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

5. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณ ลั กษ ณ ะอัน พึ งป ระส งค์ ต ามที่ ก ำห นด ได้ อย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 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 สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

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 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. จำนวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
การประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์  (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

จำนวนผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายใน

ระดบัชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้นที่

ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 

ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วย
ชุดฝึกสมรรถนะและ
ข้อสอบ PISA style  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จำนวนผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายใน

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้นที่

ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 

ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วย
ชุดฝึกสมรรถนะและ
ข้อสอบ PISA style 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

จำนวนผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายใน

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้นที่

ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 

ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วย
ชุดฝึกสมรรถนะและ
ข้อสอบ PISA style 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ได้ รั บการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85  ร้อยละ 90  

3. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้ นที่ ตอบสนองต่อการพัฒนา
กำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

 
 แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นำไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) 
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การ

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. ผู้ เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

จำนวนผู้เรียนแต่ละ
ชั้นมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ระดับดีเยี่ยม 
ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

จำนวนผู้เรยีนแต่ละชั้น
มีผลการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ระดับดีเยี่ยม 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

จำนวนผู้เรยีนแต่ละชั้น
มีผลการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ระดับดีเยี่ยม 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ท ดสอบ ท างก ารศึ กษ าระดั บ ช าติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ร้อยละของผู้เรียน ที่
มีคะแนนผลการ

ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 
ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนจาก  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียน ที่
มีคะแนนผลการ

ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 
ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนจาก  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียน ที่
มีคะแนนผลการ

ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 
ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนจาก  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

3. ร้อยละของผู้ เรียนที่จบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด 
และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

ผู้เรียนที่จบการศึกษา
ได้รับการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70  

ผู้เรียนที่จบการศึกษา
ที่ได้รับการเสริม

ทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

ผู้เรียนที่จบการศึกษา
ที่ได้รับการเสริม

ทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

4. ผู้ เรี ย น มี ทั ก ษ ะ พ้ื น ฐ าน ใน ก า ร
ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่ างมี ความสุข มี ความยืดหยุ่ น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

ผู้เรียนแต่ละชั้นมีผล
การประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ผู้เรียนแต่ละชั้นมีผล
การประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ผู้เรียนแต่ละชั้นมีผล
การประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ระดับดีเยี่ยม 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
5. ผู้ เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภ าวะของตน เองให้ มี สุ ขภ าวะที่ ดี  
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แต่ละด้าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แต่ละด้าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แต่ละด้าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
6. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ  

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

4. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดระบบ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มี
ข้อมูลป้อนกลับ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 

6.1 เสริมสร้าง พัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
6.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย  สามารถใช้ทักษะ

ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
6.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้

สื่อสารในชีวิตประจำวันและสื่อสารกับชาวต่างชาติ   
6.1.3 ส่งเสริมการใช้ภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างน้อย  1 ภาษา  

เพ่ือการสื่อสารกับประชากรในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เข้ามาทำงานหรือเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
6.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 
6.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET)  

ผลการประเมิน PISA และระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาใช้เป็น
เกณฑ์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน  

6.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย สมรรถนะทางร่างกายให้ เกิด 
ความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

6.1.7 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
6.1.8 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
6.2 พัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  
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6.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน 
ทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

6.2.2 ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

6.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีศูนย์รวมสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน  

6.2.4 ส่งเสริมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้มีความ
เข้มแข็ง  

6.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ หลักสูตรเพ่ือการมีงานทำควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ  

6 .2.6 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผล  หลากหลายมิติ ให้มี  
ความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และสภาพ
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

6.2.7 สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา และจัดระบบแนะแนว
การศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพ่ือการศึกษาต่อ การทํางาน และการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

6.2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา การใช้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ทางการศึกษา นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารเพ่ือสมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

7.1 กำหนดช่องทางเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม  
สื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เทคนิควิธีการวัดประเมินผล เทคนิควิธีการบริหาร
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนแต่ละกลุ่มสาระ/วิชา และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

7.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศ ทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา
และครู และการนิเทศโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

7.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และการให้บริการแก่ชุมชน 

 8. ลดภาระงานที่นอกเหนืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู 
8.1 จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
8.2 ประสานความร่วมมือไปยังสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 

โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
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8.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานภายในสถานศึกษา ของจิตอาสาจากองค์กรและ
สถานประกอบการต่างๆ  

9. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ
บริหารจัดการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ตามความต้องการและความจำเป็น เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน  

10. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ 

ทางการศึกษาของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ 
10.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

วิทยะฐานะตามท่ีกำหนด 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

การเป็นครูมืออาชีพ และการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
12. ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะบุคคลและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

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

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

ต้นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
7. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
8. โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 
9. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
10. โครงการการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
11. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

และด้านการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ( Inclusive Education) ของครูสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564  
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กลยุทธ์ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียน
แต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 

   

- ระดับประถมศึกษา 100 100 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 100 100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 100 100 

2. ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

3. ผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุ น อย่ าง เพี ย งพอและ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความ
ต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้
พิการ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

4. ผู้ เรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ  อุปกรณ์  และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

6. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถ
นำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 แนวทางการพัฒนา 

 1. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1.1 ส่ งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำของผู้เรียน 
โดยโรงเรียนสามารถจัดเองหรือสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรและ  
สถานประกอบการ 

1.3 ประสานความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและ
สถานประกอบการในการศึกษาต่อ การฝึกทักษะอาชีพ การฝึกงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนต่อจนจบ
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่ างเรียน  
การประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
 2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ไดอ้ย่างมีความสุข 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันทางสังคม เพ่ือกำกับ ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของสังคม 
 2.3 ส่งเสริมระบบการติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส  
เด็กพิการ เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างด้าว ให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ  
ลดอัตราการออกกลางคัน 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์แนะแนวของจังหวัด เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
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4.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 สนับสนุนทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี สำหรับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

4.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจำปี 2564 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 
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กลยุทธ์ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียน ไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

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



 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564-2566)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง |  66 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. โครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 

จำนวน 20 
โครงการ 

จำนวน 25 
โครงการ 

จำนวน 30 
โครงการ 

2. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

จำนวน 3 
กระบวนงาน 

จำนวน 3 
กระบวนงาน 

จำนวน 3 
กระบวนงาน 

3. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 96.00  

ขึ้นไป 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 96.50  

ขึ้นไป 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 97.00  

ขึ้นไป 

4. สถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

6. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

จำนวน
สถานศึกษาจัดทำ

ระบบข้อมูล
สารสนเทศขึ้นเอง

เพ่ือใช้ในการ
วางแผน การ
จัดการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  

จำนวน
สถานศึกษาจัดทำ

ระบบข้อมูล
สารสนเทศขึ้นเอง

เพ่ือใช้ในการ
วางแผน การ
จัดการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15  

จำนวน
สถานศึกษาจัดทำ

ระบบข้อมูล
สารสนเทศขึ้นเอง

เพ่ือใช้ในการ
วางแผน การ
จัดการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20  

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 
1.1 จัดโครงสร้างองค์การ (ระบบงาน) และโครงสร้างการบริหารงาน (กลไกการทำงาน) 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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1.3 จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.4 กำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
การให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีการบริหารจัดการตามบริบทที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามคำรับรองและ
มาตรฐานที่กำหนด  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน 

และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มี
คุณภาพตามคำรับรองและมาตรฐานที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษา 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียน 
จนประสบผลสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เป็นเลิศ  
 5. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษาใน
สังกัด และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
  
 แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

2. โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

3. โครงการนิเทศกำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

4. กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตาม

กรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
6.  โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุ

และแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
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7. โครงการการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. โครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 

9. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวม 3 ปี 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

โครงการเสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
อย่างรอบด้าน ตามมาตรการ
โรงเรียนปลอดภัย (Safety 
School) ภายใต้ “ระบบดี  
มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” 

218,900 218,900 218,900 656,700  กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
1. โครงการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษของภาค
ตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) 

1,800,000  1,800,000   1,800,000  5,400,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

2. โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
สู่การเป็นพลเมืองในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (English 
for developing teachers 
and directors for EEC) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนา 
การอ่านออกเขียนได้ ปี 2564 

340,000  340,000    340,000    1,020,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

2. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการ
สอนฐานสมรรถนะ 

      3,600        3,600        3,600       10,800  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวม 3 ปี 

3. โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
“รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี  
สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

     37,200       37,200       37,200      111,600  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(ONET-PISA) 

     21,200       21,200       21,200        63,600  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

5. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

     18,000       18,000       18,000       54,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

6. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนวใหม่ โดยต้นสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

     29,240       29,240       29,240        87,720  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

7. โครงการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

   330,000     330,000     330,000     990,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

8. โครงการการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

     43,200      43,200       43,200      129,600  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

9. โครงการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

     238,400       238,400       238,400         715,200  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวม 3 ปี 

10. โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

       20,000        20,000         20,000          60,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

11. โครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวมด้านการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาและด้านการ
จัดทำแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคล (Inclusive Education) 
ของครูสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

       38,380         38,380         38,380         115,140  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ 2564  

     571,000       571,000       571,000      1,713,000  กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ประจำปี 
2564 

       56,800         56,800         56,800         170,400  กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 

       33,400         33,400         33,400         100,200  กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
กลยุทธ์ข้อที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการเสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
อย่างรอบด้าน ตามมาตรการ
โรงเรียนปลอดภัย (Safety 
School) ภายใต้ “ระบบดี  
มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา”  
(กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา) 

90,900 90,900 90,900        272,700  กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวม 3 ปี 

กลยุทธ์ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. โครงการจัดตั้งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 
 

       14,290         14,290         14,290           42,870  กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

2. โครงการประชุมทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะ 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 และการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

       38,120         38,120         38,120         114,360  กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

3. โครงการนิเทศกำกับติดตาม
โครงการโรงเรียนสุจริตของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

       50,000         50,000         50,000         150,000  กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

4. กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning 
Day 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่ม
อำนวยการ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มี
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตาม
กรอบภารกิจของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 
 

     470,770      470,770       470,770      1,412,310  กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6. โครงการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ป ี
 

       40,000         40,000         40,000       120,000  กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวม 3 ปี 

7. โครงการการตรวจและ
ประเมินผลงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่
ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       32,000         32,000         32,000          96,000  กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

8. โครงการส่งเสริม 
ขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ ในการ
สร้างความกา้วหน้าในหน้าที่ของ
ลูกจ้างประจำและลูกจา้ง
ชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

     193,400       193,400       193,400        580,200  กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9. โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีองค์ความรู้และ
เสริมสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการ แหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และจัดการศึกษา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

     209,800       209,800       209,800         629,400  กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 
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สวนที่ 5 
การบริหารแผนสูความสำเร็จ 

  
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 - 2566 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ถือเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนโยบายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนกลไกในการผลักดันการดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จ และใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและใชเปนทิศทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จึงไดกำหนดกระบวนการ
นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ  เพ่ือให เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห สังเคราะห ยุทธศาสตร แผนงาน นโยบายและจุดเนน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
กำหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
รวมท้ังกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ วิเคราะห พิจารณารายละเอียดของโครงการท่ีเสนอของบประมาณ ให
เปนไปตามพันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรและนโยบายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให
บรรลุเปาหมายท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. การทบทวน/ปรับกลยุทธ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
และบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนสถานการณในปจจุบัน 

3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินงาน ระยะเวลา เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และวงเงินงบประมาณ 

4. การเผยแพรประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจ และชี้แจงในสาระสำคัญแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566) ใหบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจน เพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

5. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอยางเปนระบบเพ่ือใหการขับเคลื่อน 
แผนสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
 
แนวทางการดำเนินงานสูความสำเร็จ 

1. การเผยแพรประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจ ชี้แจงในสาระสำคัญแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566) ใหบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการมี
สวนรวมและสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ผูบริหารใหความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมุงเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
ทำงานแบบมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล สรางความเขาใจเก่ียวกับทิศทางการจัดการศึกษาใหบุคลากร 
ทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง และผลักดันใหมีการดำเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 
ตอเนื่อง สม่ำเสมอ และดำเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว   

3. ขับเคลื่อนดวยการมีสวนรวมของสถานศึกษาและสหวิทยาเขต ตามพันธกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย รวมถึงแสวงหาและประสานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ตลอดจนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 

4. การนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ โดยคณะศึกษานิ เทศก  และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) เพ่ือติดตามความกาวหนา และให
คำแนะนำในการดำเนินการจัดการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแกไขปญหา 

5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการไดตรงตามความตองการ ทันตอการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

6. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและการประเมินผลท่ีมุงเนนการประเมินเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยมีการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 
การติดตามและประเมินผล 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดดำเนินการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไวหรือไม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางไร โดยการประเมินผลการดำเนินงานจะทำใหทราบถึงขอมูลเก่ียวกับความสำเร็จและปญหา 
อุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงจะไดนำขอมูลดังกลาวไปใชในการประกอบการตัดสินใจของฝาย
บริหาร ในการปรับปรุงหรือกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม จึงไดกำหนดข้ันตอนการติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาการดำเนินงานตามแผน เปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การติดตามผลความกาวหนาประจำป เปนการติดตามความกาวหนาตามตัวชี้วัด
ในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายท่ีกำหนดกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
จึงสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางดำเนินการ และสามารถทบทวนเปาหมายและ 
กลยุทธท่ีเหมาะสม 

ระยะท่ี 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางการปฏิบัติ 
ตามแผน เปนการทบทวนผลความกาวหนาและรับทราบปญหาอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหสามารถทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธและสามารถปรับเปลี่ยนแผนใหเหมาะสมตอไป รวมท้ังมีการกำกับดูแล
ใหโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

ระยะท่ี 3 การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เม่ือครบกำหนดระยะเวลาการใชแผน จะมีการ
ประเมินผล เพ่ือสรุปการปฏิบัติราชการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน และผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะ
การใชแผน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดกำหนดผูมีหนาท่ีในการกำกับ ติดตาม
และประเมินผล ไดแก ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รองผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และผูอำนวยการกลุมงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยกำกับ ติดตามและประเมินผลในชวงระยะเวลาท่ีกำหนด นอกจากนี้ ยังได
กำหนดใหมีการตรวจสอบ ประเมินผลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร



 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2566)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง |  76 
 

สถานศึกษา ผูปกครอง หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ไดกำหนดใหมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายท่ีกำหนด ในรูปของผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ (Outcome) สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
นั้นๆ รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจายงบประมาณ เปนรายไตรมาส 
ผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) เพ่ือรายงานความกาวหนาของโครงการเปน 
รายไตรมาส โดยจะรายงานความกาวหนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายสมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ว่าที่ร้อยตรีเมฆินทร์  ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายวชิรวรรธน ์ วัฒนสันติพงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

  
 
 

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