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คำนำ 

 

  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18    จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด/โครงการ /กิจกรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบถึงผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนที่สนับสนุน
ให้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
กุมภาพันธ์ 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่ 25/11   หมู่ที่ 5  
ตำบลอ่างศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000  โทรศัพท์ 038-397501-5   โทรสาร 038-
397510   เว็บไซด์ www.spm18.go.th   โดยมีพื้นที่บริการรวม 2 จังหวัดคือ จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยอง      เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหลักคือนำนโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์และตัวชี้วัด  และ
ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     โดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ   กำหนดทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกันทุกระดับ  

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ 
สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 
คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

กลุ่มอำนวยการ 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

http://www.spm18.go.th/
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ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

                                                                  
                                                นายสมศักดิ์   ทองเนยีม 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 
 
 

 
              นางมลิวัลย์   เจริญสว่าง                              วา่ที่ร้อยตร ีเมฆิน  ลิ้มเจริญ 
รองผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 18             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18     

 

 

 

 
นางธนนันท์   คณะรมย์       นางจารุรตัน์   เพชรกำเนิด            น.ส.อารี  กังสานุกลู             นางสุนีย์  แก้วอุไร    
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

     
 

     นางรุจนี  สีหบุตร                              นางจารุรัตน์   เพชรกำเนิด                    น.ส.ภาริณ ี วัฒนะภาราดา 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

                         
 
     
 
 
 

         นางโสภา  สร้อยสน             นายอมร  สุดแสวง                         นายสมภพ  มหาคีตะ 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ                  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ                 กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ด้านปริมาณ 

ตารางท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 

รายการ จำนวน 
โรงเรียน 50 
ห้องเรียน 2,149 
นักเรียน 79,281 
นักเรียนพิการเรียนร่วมเด็กปกติ 265 
นักเรียนด้อยโอกาส 8,866 
นักเรียนขาดแคลน  
 - เครื่องแบบ 12,300 
 - เครื่องเขียน 11,394 
 - แบบเรียน 9,895 
 - อาหารกลางวัน 11,078 
 - ขาดแคลนเกิน 3 รายการ 10,206 
นักเรียนออกกลางคัน 6 
นักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2562  
 - นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 42 
 - นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15,291 
 - นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9,803 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 - ผู้บริหาร 99 
 - ครูผู้สอน 4,822 
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ตารางท่ี  2  จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนในสังกัดจำแนกตามระดับชั้นและเพศ   
 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 17 31 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 22 54 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 26 50 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 21 35 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 26 50 2 
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 26 2 
           รวมประถมศึกษา 121 125 246 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7,572 8,253 15,825 412 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7,450 8,084 15,534 405 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,890 7,768 14,658 396 
          รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 21,912 24,105 46,017 1,213 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4,725 7,334 12,059 316 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4,179 6,593 10,772 304 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,744 6,372 10,116 301 
         รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,648 20,299 32,947 921 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 3 21 24 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 4 20 24 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  - 23 23 1 
       รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 64 71 3 
                 รวมทั้งสิ้น 34,688 44,593 79,281 2,149 

 
ตารางท่ี 3  จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน รายจังหวัด ปีการศึกษา 2563  
 

ขนาดของโรงเรียน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง รวม 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
      (1 – 359 คน) 

3 2 5 

โรงเรียนขนาดกลาง 
      (360 – 1,079 คน) 

9 7 16 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 
      (1,080 – 1,679 คน) 

8 1 9 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
      (1,680 คน ขึ้นไป) 

11 9 20 

สพม.18 31 19 50 
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ตารางท่ี 4   จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการ รายชั้น ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 

ชั้น 

ประเภท  
 
 

รวม 

บก
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ทา

งก
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เห
็น 
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าร
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พร
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า 
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ัญห

าท
าง

กา
รเร

ียน
 

บก
พร
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งก
าร

พูด
/ภ

าษ
า 

มีป
ัญห

าท
าง

พฤ
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ม/

อา
รม

ณ์ 

ออ
ทิส

ติก
 

พิก
าร

ซ้ำ
ซ้อ

น 

อื่น
 ๆ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - - - - - - - - - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - - - - - - - - - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - - - - - - - - - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - - 1 - - - - - - - 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - - - - - - - - - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - - - - - 
  รวมประถมศึกษา - - 1 - - - - - - - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - - - 2 - - - - - 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 - 7 3 206 - 5 2 3 - 227 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - 2 2 97 - - - - - 101 
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 9 5 305 - 5 2 3 - 330 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 1 4 21 - 1 1 - - 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - 2 4 31 - 1 1 - - 39 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 - 3 2 18 - 1 - - - 25 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 - 6 10 70 - 3 2 - - 92 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 - - - - - - - - - - - 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 - - - - - - - - - - - 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 - - - - - - - - - - - 
รวมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

- - - - - - - - - - - 

        รวมทั้งสิ้น 2 - 16 15 375 - 8 4 3 - 423 
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ตารางท่ี 5   จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  3, ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษา 
                ปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ปีการศึกษา 2562  
 

ระดับชั้น นักเรียนสิ้น 
ปีการศึกษา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนจบการศึกษา (ปี) จบ
การศึกษา 
ร้อยละ 

3 ปี 4 
ปี 

5 ปี มากกว่า 5 
ปี 

รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 3 35 35 - - - 35 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 42 41 1 - - 42 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14,954 14,401 4 - - 14,405 96.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9,643 9,405 1 - - 9,406 97.54 
 ปวช. 30 30 - - - 30 100 

รวม 24,704 23,912 6 - - 23,918 96.82 

ตารางท่ี 6   อัตราการออกกลางคันของนักเรียนจำแนกเป็นรายชั้น ปีการศึกษา 2562  
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
ต้นปีการศึกษา ออกกลางคัน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 56 - 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 2 51 - 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 38 - 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 4 50 - 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 - 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 6 41 - 0.00 
       รวมประถมศึกษา 266 - 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15,808 1 0.01 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14,897 3 0.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15,288 - 0.00 
      รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 45,993 4 0.01 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11,194 - 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10,433 2 0.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9,782 - 0.00 
     รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 31,409 2 0.01 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 31 - 0.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 27 - 0.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 32 - 0.00 
     รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 90 - 0.00 
          รวมทั้งสิ้น 77,758 6 0.01 
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 ด้านคุณภาพ 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

- เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2561 2562 - ลดลง 

ภาษาไทย 45.30 48.20 +2.90 
ภาษาอังกฤษ 31.60 30.12 -1.48 
คณิตศาสตร์ 24.62 30.24 +5.62 
วิทยาศาสตร์ 30.64 28.04 -2.60 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 33.04 34.15 +1.11 

 
- เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กับระดับประเทศ 
  ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
 
กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
สพม.18 

+ สูงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ภาษาไทย 55.90 45.30 -10.60 49.07 48.20 -0.87 
ภาษาอังกฤษ 39.24 31.60 -7.64 34.42 30.12 -4.30 
คณิตศาสตร์ 37.50 24.62 -12.88 32.90 30.24 -2.66 
วิทยาศาสตร์ 39.93 30.64 -9.29 35.55 28.04 -7.51 
ค่าเฉลี่ย 43.14 33.04 -10.10 37.99 34.15 -3.84 

 
 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
- เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2561 2562 - ลดลง 

ภาษาไทย 59.08 59.38 +0.30 
ภาษาอังกฤษ 31.84 37.13 +5.29 
คณิตศาสตร์ 33.77 30.56 -3.21 
วิทยาศาสตร์ 38.60 31.54 -7.06 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 40.82 39.65 -1.17 
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- เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กับระดับประเทศ 
  ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ  

สพม.18 
+ สูงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ำกว่า 

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 
คณิตศาสตร์ 30.04 33.77 +3.73 26.73 30.56 +3.83 
วิทยาศาสตร์ 36.10 38.60 +2.50 30.07 31.54 +1.47 
ค่าเฉลี่ย 37.50 40.82 +3.31 36.30 39.65 +3.35 

 
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา + สูงขึ้น 
2561 2562 - ลดลง 

ภาษาไทย 51.32 46.29 -5.03 
สังคมศึกษา 36.72 37.69 +0.97 
ภาษาอังกฤษ 34.99 32.46 -2.53 
คณิตศาสตร์ 36.06 30.04 -6.02 
วิทยาศาสตร์ 32.86 31.77 -1.09 
ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 38.39 35.65 -2.74 

 
- เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กับระดับประเทศ 
  ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
สพม.18 

+ สูงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
 สพม.18 

+ สุงกว่า 
- ต่ำกว่า 

ภาษาไทย 47.31 51.32 +4.01 42.21 46.29 +4.08 
สังคมศึกษา 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 
คณิตศาสตร์ 30.72 36.06 +5.34 25.41 30.04 +4.63 
วิทยาศาสตร์ 30.51 32.86 +2.35 29.20 31.77 +2.57 
ค่าเฉลี่ย 35.02 38.39 +3.37 32.34 35.65 +3.31 
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รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

งบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

30,000 11,780      18,220  

 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

25,200 16,562        8,638  

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พศ.2563-2565 

32,800 5,550      27,250  

 

4 โครงการรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.2562 

8,850 8,688          162  

5 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

380,000 231,866     148,134  

6 นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในเขต สพม.18 

43,200 43,200            -    

7 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์
วันภาษาไทยแห่งชาติ เกาะสีชัง 

33,000 25,000        8,000  

8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 8,680 8,680 - 
9 เสริมสร้างทักษะการป้องกันตนเองจาก

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 
2563 

57,900 52,704 5,196 

10 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด TO BE NUMBER ONE 

73,200 ไม่ได้ดำเนินการ 

11 สภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา 

127,600 127,600 - 

12 แนะแนวการศึกษาต่อและเชื่อมโยงสู่
อาชีพให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการมีงานทำ 
ปี 2563 

50,000 50,000 - 

13 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต 
สพม.18 

280,800 229,544 51,256 

14 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1,180 - 1,180 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

15 การเรียนรู้ทางไกลสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การศึกษา Digital Platform 

5,940 5,440 500 

16 การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning 

1,280 - 1,280 

17 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ 

118,800 55,987 62,813 

18 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

27,500 34,976 -7,476 

19 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 13,800 13,800 - 
20 นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ตามมาตรฐานสากล 
60,800 39,200 21,600 

21 ประเมินในพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 

27,600 27,520 80 

22 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด   

46,400 21,400 25,000 

23 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประ
เมนคุณภาพภายในสถานศึกษา 

133,400 73,800 59,600 

24 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ ปี 2563 

228,970 228,970 - 

25 ส่งเสริมขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการ
สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่
ลูกจ้างประจำ 

69,850 69,850 - 

26 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการ
แก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน 

22,900 22,600 300 

27 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาภายใต้กิจกรรม โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม/โรงเรียนสีเขียว 

90,350 88,820 1,530 

28 พัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

88,720 77,120 11,600 

29 นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85,000 85,000 - 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

และการประกอบอาชีพ 10 
อุตสาหกรรม 

30 ยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 "งานมหกรรมวิชาการ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามนโยบาย
และจุดเน้นทางการศึกษา" สพม.18 

293,300 183,080 110,220 

 
รวม 2,467,020 1,838,737 628,283 

 
งบประมาณบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 50,000 50,000 - 
2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.) 20,000 20,000 - 
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (บุคลากร  

สพม.18 และผู้บริหารโรงเรียน) 
200,000 142,062 57,938 

4 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ 150,000 144,759.60 5,240.40 
5 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80,000 76,821 3,179 
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา 50,000 65,418 -15,418 
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บำรุงรักษา 120,000 120,000 - 
8 ค่าจ้างเหมานักการภารโรง  

 (1 คนx9,000) 
108,000 108,000 - 

9 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด  
(2 คนx9,000) 

221,400 220,770 630 

10 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 200,000 858,620.34 -658,620.34 
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 226,905.95 -26,905.95 
12 ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย ์

โทรเลข/ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
600,600 836,225.72 -235,625.72 

 งบจากโครงการ  (ถัวจ่าย) 430,160 - 430,160 
 จัดสรรรอบสุดท้าย (ถัวจ่าย) 178,480 - 178,480 
 รวม 2,608,640 2,869,582.61 -260,942.61 
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ส่วนที่ 2 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหลักคือนำ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสู ่การปฏิบัติ  โดยใช้กลยุทธ์ให้เกิดความ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล  ตลอดจนกำกับ ประสาน และส่งเสริมการ
บริหารจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่  21 
       หลักการ 

1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู ้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ 
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค 
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

❖ ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน 

สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
❖ ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา 

ทักษะที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ 
การรู้จักและประเมินตนเอง 

❖ ระดับประถมศึกษา 
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2) เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4) เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ 
ผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
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5) สร้างแพลตฟอร์มดิจิท ัลเพื ่อการเรียนรู ้และใช้ด ิจ ิท ัลเป็นเครื ่องมือการเรียนรู้  
6) จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุมีผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8) จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
❖ ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1) จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ 

การมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
❖ ระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2) เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ 
4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
❖ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1) เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2) จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าสู่สังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้ 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 

3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง 
ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง 
ตามความจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 

6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงาน 
ร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
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7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... โดยปรับปรุงสาระ  
สำคัญให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

         8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา 
สื่อสารอธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษาให้ 
มีประสิทธิภาพและจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี 
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ 
ราชการ ติดตามประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน 
ศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง 
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้  

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์  
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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                     3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ 
ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ 
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)แผนการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

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

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  กำหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายในการ 
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

มาตรการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ 

รุนแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                     2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต 
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ 
ทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร เช่น ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
มาตรการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม 
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่ 

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้านการรู้เรื่อง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรการ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาคุณภาพ 

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

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
                     3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ 
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ 
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ข้อที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

มาตรการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่าง 

เหมาะสมและเพียงพอ 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ 
สถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

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

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท  
ขนาดและพ้ืนที่ 
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6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี 
ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน 
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการ 

1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ 
ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia  
และอ่ืน ๆ 

3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนา 
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ 
บริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บ 
ข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการ 
เปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission  
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาเครื่องมือ  กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม  
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  8. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสี
เขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
  9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา 
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน
สำนักงานและสถานศึกษา 
  10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่
ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผา
และลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  13. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมด ีGreen city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัด
ค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  16. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 ตัวช้ีวัด 
    1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก 
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณ 
ขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ 
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less 

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัย 
ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน 
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ 
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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กลยุทธ์ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย 

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็น 

ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี 

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital  Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำ 
ไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital  
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด 
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

➢นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1) เสริมสร้างทักษะการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยการจัดประชุมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูผู้รับผิดชอบจากทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์
เตรียมป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียน     
ชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู ้เข้ารับการอบรมได้รับความรู ้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม  รู ้เท่าทันสามารถรับมือกับ           
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยยาเสพติด ความรุนแรง การค้ามนุษย์ ไซเบอร์ 
และภัยจาก COVID-19    ตลอดจนสามารถป้องกันตนเองและช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนได้ 
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2) สภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินโครงการสภานักเรียนเพื ่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตย ให ้สามารถเชื่ อมโยงความร ู ้ เร ื ่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับการดำเนินงานของสภานักเรียน  ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 
2563   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  
ผลการดำเนินงาน 
  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนเกิดความตระหนัก
เห็นคุณค่าและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ  และสามารถดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็น
รูปธรรม 

3) ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา  
2563 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กับผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานการแก้ไข
ปัญหานักเรียนออกกลางคันจากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี
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ผลการดำเนินงาน 
 ผู้บริหารและครูดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและติดตามเด็กออกกลางคันของโรงเรยีน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีอัตราการออกกลางคัน 
ประจำปีการศึกษา 2563  ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

4) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จัดประชุมให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้มีความเข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรม 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี  และมีเครือข่ายองค์กรแห่งคุณธรรมในโรงเรียน 

5) โครงการถอดบทเรียนและวิจัยพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ไม่ทนการทุจริตทุกรูปแบบจึงสนับสนุนให้สถานศึกษานำแนวคิดหลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษา และนำกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริตไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  จึงดำเนินโครงการ
ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทุกแห่ง  
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีรายงานสรุปผลการถอดบทเรียนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  สามารถพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 
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6) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติงาน
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์สู ่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563  จาก
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 50 โรงเรียน  
ผลการดำเนินงาน 
 ครูผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 และพระราชบัญญัติ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่
และแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

7) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตก้าวทัน ยุติความรุนแรงและโซเซียลมีเดียในสถานศึกษา 
การดำเนินงาน 
 สำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินงานอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะใน
การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาแก่นักเร ียนที่
ประสบปัญหาความรุนแรงและโซเซียลมีเดีย
ให้กับครูผู ้ร ับผิดชอบและนักเรียนแกนนำ 
จำนวน 100 คน 
ผลการดำเนินงาน 
 ครูและนักเรียนแกนนำที่เข้ารับการ
อบรมม ีองค ์ความร ู ้  และความตระหน ักถึ ง
สถานการณ์ปัญหาการล้อ  แกล้ง รังแกกันในโรงเรียนและโลกออนไลน์  มีทักษะการแนะนำและให้
คำปรึกษาแก่นักเรียนที ่ประสบปัญหาความรุนแรงและโซเซียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่าน
กิจกรรมตามหลักสูตร  นักเรียนและครูแกนนำได้รับการเสริมสร้างคุณค่า การรับรู้และพฤติกรรมที่เข้าใจ
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย พร้อมทั้งเข้าใจอิทธิพลสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ การรังเกียจ การเกลียด 
และพฤติกรรมรุนแรง  
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8) โครงการคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID – 19 และการดูแลสภาพจิตใจของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
การดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักและเห็นความสำคัญของมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  หรือ COVID - 19 ในการเตรียมความพร้อม
สำหรับเปิดภาคเรียน ในมิติที ่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง ด้านการจัดการความเครียดของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จึงดำเนินการคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID – 19 และการดูแลสภาพจิตใจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
 ครูและบุคลกรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จำนวน 379 
คน   เข้าร่วมคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID - 19 พบว่าส่วนใหญ่มีความกังวลต่อเชื้อ COVID – 19 
ระดับปานกลาง, ความเครียดระดับน้อย  และภาวะหมดไฟระดับไม่มีความเสี่ยง     และเมื่อจำแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนพบว่าครูจากโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษจะมีความกังวลต่อเชื้อ COVID – 19 ระดับปาน
กลาง มีความเครียดน้อยและมีภาวะหมดไฟระดับปกติ 

9) โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ประจำปี 2563 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563  ณ ศูนย์
ฝึกอบรมสัมมนาและค่ายลูกเสือบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด (ที่มีวุฒิทาง
ลูกเสือ)  หรือครูที่รับผิดชอบงานลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 230 คน 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจตาม
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดย
ใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  จึงดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์
(ITA)  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   กิจกรรมสร้าง
ทัศนคติ พัฒนาจิตอาสาแก่บุคลากรในวันที่  2 กรกฎาคม  2563  และกิจกรรมประชุมอบรมบุคลากร ใน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ณ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
ผลการดำเนินงาน 
 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับการยกระดับธรรมาภิบาล โดย
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สูงขึ้น 
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➢นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้ 

โครงงานเป็นฐาน และปัญญาเป็นฐาน 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
(STEM) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และปัญญาเป็นฐาน โดยการประชุม
ทางไกล เพื่อให้ความรู้กับครูกลุ่มตัวอย่างในโครงการฯ ที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษาท่ีจะผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครูที่ผ่านการอบรมสามารถขยายผลโครงการ
และจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาที่ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเข้าร่วมเวทีการแข่งขัน  และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานและปัญหาเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ดำเนินโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้าง 
นวัตกรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
โดยกิจกรรมประกวด/คัดเลือกผลงานวิจัยในสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างและขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษาในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่แนวคิดในการทำวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับ  ครู
และผู้บริหารร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยสถานศึกษา  เกิดนวัตกรรมใหม่ในการนำไปใช้พัฒนาการศึกษาได้
อย่างยั่งยืนโดยทุกสถานศึกษามีผลงานวิจัยในการแก้ปัญหาได้อย่างน้อย 1 เรื่อง ส่งผลให้การบริหารจั ด
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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3) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยออกแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู นำ
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถวางแผนการขับเคลื ่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่ห้องเรียนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามบริบทของสถานศึกษาเพ่ือให้มีการ
พัฒนาอย่างครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 มุ ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ 
ความสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ของ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา   รวมทั้ง
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการดำเนินงาน 
 น ักเร ียนในส ั งก ัดได ้ประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและเกิดทักษะใน
การดำรงชีวิต  มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการและด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ   (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่าง
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563  ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
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5) การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เป้าหมาย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในวิถีแห่งศตวรรษที่ 21  จึงดำเนินโครงการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเกรนด์ จอมเทียน 
พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี   
ผลการดำเนินงาน 
 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุกคนได้รับความรู้
เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาการประกอบอาชีพ  10 อุตสาหกรรม และสาธารณชนภาครัฐและเอกชนได้รับ
ทราบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) 
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6) การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา 
พิเศษตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
ของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic 
Corridor : EEC ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำน ั กงาน เขต พ้ืนท ี ่ ก ารศ ึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ขับเคลื ่อนโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยกำกับ 
ดูแล ช่วยเหลือในการดำเนินโครงการของ
สถานศึกษาในสังกัดทั ้ง 50 โรงเรียน และ
จัดทำ VTR  เผยแพร่การขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออกให้สาธารณชนทราบ 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ทุกโรงเรียนดำเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของตนเองได้
อย่างต่อเนี่อง และมีสื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
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➢นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การเรียนรู้ทางไกลสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนใน 

ยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบ Digital Platform การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ดำเนินโครงการการเรียนรู้ทางไกลสร้างสรรค์
นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อเสริมสมรรถนะสำคัญของ
ผู ้ เร ียนในยุคศตวรรษที ่ 21 ผ่านรูปแบบ Digital 
Platform การเรียนรู ้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรมการ
ประชุมออนไลน์ ให้กับครูแกนนำสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื ่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18  มีนวัตกรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เว็บไซด์แพลทฟอร์มสำหรับ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาครู  มีเครือข่ายแกนนำทีมครู  ICT  ครูสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางไกล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสรรถนะเพื่อ 
ส่งเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการนิเทศ
แบบการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
การดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ดำเนินโครงการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active  Learning) ตามหลักสูตรฐานสรรถนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการนิเทศแบบการโค้ชและพี่เลี ้ยง (Coaching and 
Mentoring) โดยการนิเทศออนไลน์ และประชุมทางไกลให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
และครูแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากทุกโรงเรียนในสังกัด 
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ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสำหรับรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาโดยภาพรวม ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เน้นบทบาทครูเป็น Coach  ครูและศึกษานิเทศก์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

 
3) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยการจัดประชุมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี  
ผลการดำเนินงาน 
 ครูสามารถจัดการเรียนรู ้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding   นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา  
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4) นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 

การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณภาพเท่าเทียมมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขัน
กับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุมบัวขาว  โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 
ผลการดำเนินงาน  
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการโดยมีระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA)    จัดการเรียนการสอนตามแนวทางบันได 5 ขั้น “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” 
(Independent Study : IS)   และพัฒนาผู ้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกใน 5 เป้าหมาย คือเป็นเลิศ
วิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

5) การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบนิเทศที่
มีประสิทธิภาพ  จึงดำเนินการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณกาพ  เพื่อให้ครูมีความรู้ มีทักษะใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในวันที่  26  สิงหาคม 
2563  ณ ห้องประช ุมสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18    
ผลการดำเนินงาน 
 ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว มการประช ุ มส า ม า ร ถ
ดำเนินการขับเคลื่อนการนิเทศพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
18 มีเครือข่ายการนิเทศภายในที่เป็นระบบ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น 
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6) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทครูบรรณารักษ์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และนิสัยรักการอ่านของนักเรียน”  ในวันที่ 3 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมบัวขาว  โรงเรียนชลกันยานุ
กูล จังหวัดชลบุรี   
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุกโรงเรียนพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู้มีคุณสมบัติครบ 3 ดี คือ หนังสือส่งเสริมการอ่านดี  
บรรยากาศดี และครูบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี  ชุมชนมีส่วนร่วม นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน 

7) ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่ 
การดำเนินงาน 
 สำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 18 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียนและ
พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
ป ีการศ ึกษา 2563  เพ ื ่อพ ัฒนาหล ักส ูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู ้เรียนและพื้นที ่ และสอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 โดยเน้นสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  สามารถประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและพื้นที่ ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาสมรรรถนะ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

8) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย)  ให้กับโรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซี่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเน้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 31 
คน  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 49 คน   
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (NT)  ของโรงเรียนเกาะสีชัง  ส่งผลให้นักเรียนได้รับพัฒนาคุณภาพตามบริบท 
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9) ยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 “งานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้งานตามนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21  โดยจัดงานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามนโยบายและจุดเน้นทางการ
ศึกษา ขึ้น  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก 
เขียนได้ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน  ครูผู ้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้รับประสบการณ์และนำรูปแบบเทคนิคการสอนทีมีประสิทธิภาพไปพัฒนาตนเอง  มีทักษะนำ
นวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรมงานวิชาการ  ผู้บริหาร ครูและศึกษานิเทศก์มีรูปแบบการ
นิเทศสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน 

10)  แนะแนวการศึกษาต่อและเชื่อมโยงสู่อาชีพให้มีความเข้มแข็งเพื่อการมีงานทำ 
ปีการศึกษา 2563 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น พัฒนาตนเองเพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ  โดยดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเชื่อมโยงสู่อาชีพให้มีความเข้มแข็งเพื่อการมี
งานทำ ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 10 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัด
ชลบุรี  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ทำ มีทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางด้านการศึกษาต่อและอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดและ
ความต้องการของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้
อย่างมีความสุข 
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11) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนิน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่นที่ 
14/2562  จำนวน 17 ราย  ในวันที่  17  มกราคม  2563  ถึงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เข้ารับการพัฒนามีองค์ความรู้ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบ 
จรรยาวิชาชีพ ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ  และมีทักษะจากการฝึก
ประสบการณ์ตรงพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีเครือข่ายใน
การทำงาน  สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12) ส่งเสริมขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของลูกจ้างประจำ 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจ แรงจูงใจใน
การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของลูกจ้างประจำ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับลูกจ้างประจำจาก
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 78 คน  ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องจรรยาบรรณ วิชาชีพ  และความปลอดภัยบนท้องถนน อันตราย
และอุบัติเหตุจากการเดินทาง บทลงโทษของการกระทำผิดทางการจราจรส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงาน รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีแรงจูงใจที่จะการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 

38 
 

13) พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมสัมมนาให้กับครูบรรจุ
ใหม่ จำนวน  235 คน   ในระหว่างวันที่  29 – 30 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรงสีดารีสอร์ท  จังหวัด
นครนายก 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสร้างองค์ความรู ้พร้อมปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมีเจคคติที่ดีต่อวิชาชีพ  ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้พร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

 
14) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู้เรียน 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
โรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน”  โดยจัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเรื ่องหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสถานศึกษาที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมี
พัฒนาการดีขึ้น สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของ
ตนเอง  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,  ครูหัวหน้างานวัดและ
ประเมินผล, ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
ผลการดำเนินงาน 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และสามารถนำกรอบหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในระดับสถานศึกษาไปขยายผลและปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนได้ โรงเรียนมีความเข้มแข็งมี
นวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องตามบริบทของตนเอง 
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 15) ขับเคลื ่อนศักยภาพการเรียนการสอน
ระด ับม ัธยมศ ึกษาส ู ่สากล สำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 ดำเนินโครงการโดยการจัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)  ด้วย
ระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
(OBECQA)  ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการประกอบด้วยครู
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ก.ต.ป.น.,  ครูผู้รับผิดชอบ
การประเมิน OBECQA และครูผู้รับผิดชอบสารสนเทศ
ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)   และกิจกรรมกำกับ 
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนหลังเข้าร่วม
โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับการนิเทศติดตาม และให้
คำปรึกษาในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study : IS) ด้วย
ระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
(OBECQA) และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ให้เป็นปัจจุบัน 

16) การตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษาที่ขอรับการ 
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษา จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษา ให้มีศักยภาพทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพตาม
สมรรถนะ ทางด้านวิชาชีพครู และสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา โดยการตรวจและประเมินผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการตรวจประเมินผล
งานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  124  ราย   ผลการประเมิน ผ่าน จำนวน 
69 ราย  ปรับปรุง จำนวน  36   ราย   ไม่ผ่าน จำนวน   19 ราย  ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ มีเจคติท่ีดี เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นคงในวิชาชีพ   
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17) การดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล  
ด้านภาษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื ่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic 
Corridor : EEC )  
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้เรื ่องเขตพัฒนาพิเศษและการขับเคลื่อนของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก( Eastern Economic Corridor : EEC )  เพื่อพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  จัดทำเครื่องมือ
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา  พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีแนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  และมีเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก( Eastern Economic 
Corridor : EEC )  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ  3 ด้าน คือ ด้านการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศที่สอง  ด้านการยกระดับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการ
ยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมของผู้เรียน 

18) การจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา        
ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ดำเน ินโครงการจ ัดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายป ีของผ ู ้ เร ียนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยใช้ข้อสอบจากสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา  เพื ่อพัฒนาผู ้เรียน และ
วัดผลการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่ใกล้เคียงกัน 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุกโรงเร ียน
ดำเนินการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการ
สอนปลายปีของผ ู ้ เร ียน และนำผลการสอบ
สะท้อนกลับมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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19) นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในห้องเรียนต้นแบบ พื้นที่ 
พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA Young Maker Space) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านโค้คดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม สภาพการจัดการ
เรียนการสอนของห้องเรียนต้นแบบพ้ืนที่พัฒนานัก
ประดิษฐ์ดิจิทัล  และติดตามผลการจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียนของโรงเรียนต้นแบบ  
ผลการดำเนินงาน 
 ห้องเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดษิฐ์
ดิจิทัล มีความพร้อมนักเรียนสามารถเข้ารับบริการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการฝึกทักษะการโค้ดดิ้งใน
ห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ 
และครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

20) ครูผู้นำสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบนิเวศ 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใน
สังกัดให้มีเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดทำสื่อ นวัตกรรม ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลั กษณะ 
ความสามารถตามบริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ เกิดทักษะแห่งการศตวรรษที่ 21  มีศักยภาพสามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรมให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามความเหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ 

21) การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณ   
ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
การดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพ่ือ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณ  ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยกิจกรรม
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ทางวิชาการระหว่างเครือข่ายโรงเรียนให้กับครูผู ้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 โรงเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนชลราษฎร
อำรุง, โรงเรียนอุทกวิทยา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี, โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และโรงเรียน
หัวยยางศึกษา  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการคิดเชิงคำนวณ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธี
คิดเชิงคำนวณรูปแบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระ ตลอดจนให้คำปรึกษาและ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Mentor) ตามแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC)   
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22) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านการเงิน บัญชี และ 
พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  สามารถดำเนินงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง  ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

➢นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 จัดทำแผนการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาให้กับผู ้เร ียนอย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของต้นสังกัด 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษา  และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2) นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern 
Economic corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (รุ่นที่ 
1 และรุ่นที่ 2)  
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ซึ ่งตั ้งอยู ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะว ันออก มีการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้การขับเคล ื ่อนใน           
5 สหวิทยาเขต สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ 10 อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาเชื่อมโยงเขตพัฒนาภาค
ตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ โดย 
ต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบประกัน
และการประเมินคุณภาพภายในในสถานศึกษาแนวใหม่โดยต้นสังกัด   จึงดำเนินการพัฒนาระบบประกัน
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่โดยต้นสังกัดให้มีคุณภาพ  เพื่อให้ครูมีความรู้ มีทักษะใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้รับผิดชอบงานประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่
จากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งและศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู ้ เข ้าร ับการประช ุมสามารถดำเน ินการ
ขับเคลื่อนระบบประกันและประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาแนวใหม่โดยต้นสังกัด  โดยกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำ
รายงานประจำปีที ่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2561  
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4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับ ดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดบริการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน  2  ครั้ง 
ผลการดำเนินงาน 
 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
แบ่งเป็น 5 คณะ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 5 สหวิทยาเขต ผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับ  4  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

5) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
โดยเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการศึกษาด้านการ
บริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ด้านการดำเนินการวิจัย
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   โดยการจัด
อบรมให้ผู้บริหารและครู  และกิจกรรมนิเทศ  กำกับ 
ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกแห่ง 
จำนวน 32 โรงเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุกแห่งมี
แนวทางขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลยอดเยี่ยมมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ครูสามารถจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และส่งเสริมการจั ดการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
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➢นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “โรงเรียนสิ่งแวดล้อม/ 

โรงเรียนสีเขียว/โรงเรียนปลอดขยะ”  
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “โรงเรียนสิ่งแวดล้อม / 
โรงเรียนสีเขียว/ โรงเรียนปลอดขยะ”   โดยอบรมให้
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 
27 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดชลบุรี   
และกิจกรรมประกวด Best Practice โครงการอนุรักษ์
พลังงานและสิ ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  ในวันที ่ 14 
กันยายน 2563  ณ  โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุ
เคราะห์” 
ผลการดำเนินงาน 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเกิดการมีส่วนร่วมทุกระดับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนโดยใช้การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนภายใน
ห้องเรียนได้   ตลอดจนการขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนรอบข้าง 
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➢นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ดำเนินการขับเคลื่อนและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยกำกับ  ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พร้อมทั้งนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์สรุป
เป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ 

2) จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามความจำเป็นและความขาดแคลน 
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 18  และสถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และบันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ 
ผ่านเว็บไซด์ http://budget64.jobobec.in.th ตามกำหนดเวลา  ส่งผลให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนได้ตามบริบทและความจำเป็น เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือกำหนดทางเลือกและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานรวมทั้งวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบาย
ของหน่วยงานต ้นส ังก ัดอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  
สถานศึกษาในสังกัดรับทราบแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
นำไปใช้ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่
กำหนด   
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4) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2563 –  
2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
การดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เงื ่อนไขให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความต้องการของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบและกฏหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปี พ.ศ.
2563 - 2565  สำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด    สถานศึกษา
ในสังกัดรับทราบกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสามารถวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 
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ผลการติดตาม  ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

  ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม  3.93  อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  2.1 ผลการดำเนินงานตามระดับคุณภาพ 
           ระดับคะแนน    ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ        4.50 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   1.00 ปรับปรุง 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์         3.67 ดีมาก 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                    5.00      ดีเยี่ยม 
       มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา         3.50 ดีมาก 
     คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย         3.93      ดีมาก 

  2.2 ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
        ค่าเป้าหมาย   ดำเนินการได้  การแปรผล 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม     100         100       บรรลุ 
               สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ 
     ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม 
     ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
     และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ตัวชี้วัดที่ 17  ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”      50          85.84   บรรลุ 
                 ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการ 
                 การเรียนรู ้
ตัวชี้วัดที่ 34  สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหาร               100         100     บรรลุ 
                 จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้บูรณาการความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือ
มุ ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที ่โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity And Transparency Assessment online : ITA Online) 

  ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ออนไลน์  ( Integrity And Transparency Assessment online : ITA Online)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยภาพรวมอยู่ในอันดับท่ี  31  คะแนน 95.02  ระดับ AA 

ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม  4  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก    มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
             คะแนนที่ได้       ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี     4  ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   2    พอใช้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3  การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 4  ดีมาก 
                          ในการบริหารและจัดการศึกษา 
   สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1   3  ดี 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ    4  ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ    5  ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  3  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป   3  ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ  3  ดี 
      การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2   4  ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จ 1  ปรับปรุง 
      และเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 5  ดีเยี่ยม 
      และการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
      การศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5  ดีเยี่ยม 
      มีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 4  ดีมาก 
      เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ 
      ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน  5  ดีเยี่ยม 
       ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
       มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่อง 
       เชิดชูเกียรติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการ 5  ดีเยี่ยม 
     บริหาร และการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 
   สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3   5  ดีเยี่ยม 
       คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)  4  ดีมาก 
  

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  อยู่ในระดับ
มาตรฐานขั้นสูง (87.82)    ค่าเฉลี่ย 4.39080 
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ส่วนที่ 4 
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามความเหมาะสมของผู ้เรียน  และตอบสนองการ
เปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  โดยการนำนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบท  สภาพปัญหา และความ
ต้องการของผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการวางแผน การกำกับติดตาม  การนิเทศ  การประเมินผล
และรายงานผล 
 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  กำหนดทิศทาง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดย
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีเป็นเครื่องมือ ภายใต้แนวคิดและกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด 
ร่วมทำ และร่วมพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับ 

บุคลากรในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
2. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย/ โครงการ เพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงาน 
3. กำหนดผู้กำกับและผู้ดำเนินงานในการกำกับ ติดตาม และเก็บข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละ 

ตัวชี้วัด โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน 
4. เร่งรัดการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุผลตาม 

เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส 
 ระดับสหวิทยาเขต 

1. ส่งเสริม สนับสนุน  การดำเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนประจำจังหวัด 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ( Professional 
Learning Community) 

2. กำกับ ติดตาม  นิเทศ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะอนุกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน
และผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ระดับสถานศึกษา 

1. สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและชุมชน 

2. กำกับ ติดตาม และนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนบรรลุตาม 
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ปัญหา   
  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)    และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  มีสถานศึกษาในสังกัดตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองซึ่งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ควบคุมสูงสุด  จึงเป็นข้อจำกัดต่อการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในสังกัดอย่างยิ ่ง  รวมทั้งเป็นสาเหตุที ่ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ 
   
อุปสรรค 
  จากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทำให้สถานศึกษา
ต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์คือรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ   ซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีนักเรียนบางส่วนที่ผู ้ปกครองได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มี
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนในด้านอุปกรณ์    รวมทั้งจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-PC) 6 มาตรการเสริม 
(SSET-CO)   

ข้อเสนอแนะ 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)   อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 5 
ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองและเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ้งส ่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนที ่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยุ่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ       มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล      
ทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alon) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ชุมชน  
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษระพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

วิสัยทัศน์ 
  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เน้น

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ    
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

3. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

4. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ 
สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงาน รวมถึง
มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่าง   
ที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น 
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ภาพกิจกรรม 

➢  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

  นางลาวัลย์  ตรีเนตร   ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID – 19)   ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  และโรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์)  พร้อมตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน  ในวันที่ 11 มิถุนายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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➢ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
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➢  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

 ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  (ขอนแก่น) และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)  ในวันที่  4  สิงหาคม 2563  ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
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