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คํานํา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ตระหนักและเห็นความสําคัญใน การส่งเสริม 

และพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรม
เป็นอย่างดี โดยมีการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยให้มแีนวคิดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการทํางาน ส่งผลให้มี การพัฒนา
งาน เกิดความรักความสามัคคี มีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บัดน้ีการดําเนินการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จึงได้จัดทํารายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลกรทางการศึกษาข้ึน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  หวัง
เป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ มากย่ิงข้ึน  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี ที่ให้ความร่วมมือใน
การดําเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่ 

การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ อย่าง
ต่อเน่ืองครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน จากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง นอกจากน้ีมีการออกแบบวางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การกําหนด 
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดีมีความรู้มาเป็นครู
มีการวางแผนอัตรากําลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และ มีการวางแผนการ
พัฒนา ครูอย่างต่อเน่ือง โดยนํา Digital Platform มาเป็นเคร่ืองมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทํา
ฐานข้อมูล กําลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นําไปสู่การ วิเคราะห์ วางแผน
กําลังคนได้ อย่างต่อเน่ือง 

ข้อมูลทัว่ไป 

ที่ต้ัง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตัง้อยู่เลขท่ี 25/11 หมู่ 5  
ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซต์ www.spm18.go.th 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบบรหิาร จัดการ
ในเขตพ้ืนท่ีใน 2 จังหวัด 

จังหวัดชลบุร ีได้แก่ อําเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง 
หนองใหญ่ พนัสนิคม พานทอง บ่อทอง เกาะจันทร์ สตัหีบ  
บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง 

จังหวัดระยอง ได้แก่ อําเภอเมืองระยอง แกลง 
บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง นิคมพัฒนา วังจันทร์ และเขาชะเมา 

  

ส่วนท่ี 1 

บทนํา 
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อาณาเขตติดต่อของจังหวัดชลบุรี  
ทิศเหนือ ตดิกับจังหวัดฉะเชงิเทรา  
ทิศใต้    ตดิกับจังหวัดระยอง  
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                 จังหวัดจันทบุร ีและระยอง  
ทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 
                ของอ่าวไทย  
อาณาเขตติดต่อของจังหวัดระยอง 
ทิศเหนือ ตดิกับอําเภอหนองใหญ ่บ่อทอง 
            ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทิศใต้ ตดิกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก ติดกับอําเภอนายายอาม แก่งหางแมว 
                 จังหวัดจันทบุร ี 
ทิศตะวันตก ตดิกับอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

เขตการปกครอง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รับผิดชอบพ้ืนที่ให้บริการ 2 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชลบุร ีและจังหวัดระยอง ซึ่งแตล่ะจงัหวัดแบ่งการปกครอง ดังน้ี 

1. จังหวัดชลบุรี แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมู่บ้าน  
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมอืง 9 แห่ง 
เทศบาลตําบล 29 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ  
เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอําเภอบางละมุง เน่ืองจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบันานาชาติ  
ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จังหวัดชลบุรี ม ี11 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม  
อําเภอพานทอง อําเภอบ้านบึง อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะจันทร ์อําเภอบ่อทอง อําเภอหนองใหญ่  
อําเภอบางละมุง อําเภอสัตหบี และอําเภอเกาะสชีัง จํานวนประชากร 1,070,209 คน 

2. จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อําเภอ 54 ตําบล 439 หมู่บ้าน 80 
ชุมชน ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตําบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาํบล 42 แห่ง จังหวัดระยอง มี 8 อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอเขาชะเมา อําเภอบ้านฉาง อําเภอวังจันทร์ อําเภอปลวกแดง อําเภอแกลง  
อําเภอนิคมพัฒนา และอําเภอบ้านค่าย จํานวนประชากร 506,761 คน 
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ภารกิจและอํานาจหน้าที่ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหส้อดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของ ท้องถ่ิน 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที ่
การศึกษา และแจ้งการจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้กํากับ ตรวจสอบ ตดิตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสตูรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) กํากับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมลูสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
8) ประสาน สง่เสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่ จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริม การดาํเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

ด้านการศึกษา 
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้าง ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา จํานวน 72 คน 
ดังน้ี 

- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จํานวน 1 คน  
- รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    จํานวน 3 คน  
- ศึกษานิเทศก์        จํานวน 11 คน  
- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)    จํานวน 36 คน  
- ลูกประจํา        จํานวน 1 คน  
- พนักงานราชการ/ครูอัตราจา้งช่วยราชการ     จํานวน 15 คน  
- อัตราจ้าง        จํานวน 5 คน 
มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่คราว  

ในสถานศึกษา จํานวน 4,911 คน มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง  
จํานวน 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน ประกอบดว้ย  

- ผู้บริหารสถานศึกษา   จํานวน     50  คน  
- รองผู้บริหาร สถานศึกษา   จํานวน     49  คน  
- ข้าราขการครู    จํานวน 3,869 คน  
- พนักงานราชการ    จํานวน   100  คน  
- ลูกจ้างประจํา    จํานวน    67   คน  
- ลูกจ้างชั่วคราว    จํานวน   776  คน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน 
จังหวัดชลบุร ี

(จํานวนโรงเรียน) 
จังหวัดระยอง 

(จํานวนโรงเรียน) 
ขนาดเล็ก นักเรียน 1 – 359 คน 3 2 
ขนาดกลาง นักเรียน 360 – 1,019 คน 9 7 
ขนาดใหญ ่ นักเรียน 1,020 – 1,679 คน 8 1 
ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1680 คนขึ้นไป 11 9 

รวม 31 19 
รวมโรงเรียนทัง้สิ้น 50 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563) 

ท่ี โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท” 
 

1,606 1,152 
 

2,758 
2 ชลราษฎรอํารุง 

 
1,456 1,944 

 
3,400 

3 ชลกันยานุกูล 
 

2,051 2,015 
 

4,066 
4 แสนสุข 

 
1,179 451 

 
1,630 

5 บ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์) 
 

1,474 674 
 

2,148 
6 อ่างศิลาพิทยาคม 

 
798 351 

 
1,149 

7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 
 

195 81 
 

276 
8 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 

 
1,710 1,447 

 
3,157 

9 บ้านบึง “มนูญวทิยาคาร” 
 

372 168 
 

540 
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

 
288 426 

 
714 

11 คลองก่ิวยิ่งวิทยา 
 

366 146 
 

512 
12 หนองใหญศิ่ริวรวาทวิทยา 

 
346 240 

 
586 

13 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 
 

1,136 408 
 

1,544 
14 พานทอง 

 
1,038 465 

 
1,503 

15 พนัสพิทยาคาร 
 

1,534 1,480 
 

3,014 
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม 

 
389 230 

 
619 

17 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) 
 

70 27 
 

97 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 

 
638 498 71 1,207 

19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 
 

388 343 
 

731 
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร 

 
195 136 

 
331 

21 บางละมุง 
 

1,097 1,130 
 

2,227 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 

 
1,253 1,461 

 
2,714 

23 ผินแจ่มวิชาสอน 
 

310 150 
 

460 
24 ศรีราชา 

 
1,627 1,286 

 
2,913 

25 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 
 

1,050 557 
 

1,607 
26 บึงศรีราชาพิทยาคม 

 
703 341 

 
1,044 

27 สุรศักดิ์วิทยาคม 
 

927 372 
 

1,299 
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

 
1,623 1,167 

 
2,790 

29 เกาะสีชัง 246 102 31 
 

379 
30 สัตหีบวิทยาคม 

 
993 652 

 
1,645 

31 สิงห์สมุทร 
 

1,639 1,989 
 

3,628 
รวมจังหวัดชลบุรี 246 28,553 21,818 71 50,688 
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ที่ โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมต้น 

มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 วัดป่าประดู ่
 

1,774 888 
 

2,662 

2 ระยองวิทยาคม 
 

1,594 1,938 
 

3,532 

3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
 

1,562 774 
 

2,336 

4 เพรักษมาตาวิทยา 
 

475 308 
 

783 

5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
 

1,854 878 
 

2,732 

6 ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม 
 

255 203 
 

458 

7 ระยองวิทยาคมปากน้ํา 
 

555 321 
 

876 

8 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ระยอง  

652 373 
 

1,025 

9 บ้านค่าย 
 

1,304 665 
 

1,969 

10 ปลวกแดงพิทยาคม 
 

1,240 652 
 

1,892 

11 นิคมวิทยา 
 

1,088 623 
 

1,711 

12 แกลง "วิทยสถาวร" 
 

1,525 1,151 
 

2,676 

13 วังจันทร์วิทยา 
 

1,031 671 
 

1,702 

14 เขาชะเมาวิทยา 
 

187 150 
 

337 

15 ชํานาญสามัคคีวิทยา 
 

941 660 
 

1,601 

16 ชําฆ้อพิทยาคม 
 

126 93 
 

219 

17 สุนทรภู่พิทยา 
 

434 267 
 

701 

18 ห้วยยางศึกษา 
 

253 156 
 

409 

19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

614 358 
 

972 

รวมจังหวัดระยอง - 17,464 11,129 - 28,593 

รวมท้ังส้ิน 246 46,017 32,947 71 79,281 
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วสิัยทัศน์ 

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ไดม้าตรฐานและ มีคุณภาพ
ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

ค่านิยมองค์กร 

“ซื่อสตัย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม” ตัวย่อ “ISPM” (Integrity Service mind Polite Morality) 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ 
ชาตแิละการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับผู้เรยีน ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตวัต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานในระดับชาตแิละระดับสากล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคลอ้งกับพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

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

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนยดึมัน่ในสถาบันหลกัของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรย์ิ ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มคีวามปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะทีด่สีามารถปรับตวัต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

3. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุม่ ได้รบัโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยี และมีความรูด้้านอุตสาหกรรมใหม่ สามารถ 
สร้างนวัตกรรมและมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงาน รวมถึงมี 
วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและสถานศกึษาในสังกัด มีระบบบริหาร 

จัดการทีม่ีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
หน่วยงานอ่ืน 
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นโยบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทบาทและอํานาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ดําเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
2. ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
3. ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรตข้ิาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
  



- 12- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดด้ําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด ดังน้ี 

 

ส่วนท่ี 2 

ผลการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



- 13- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 
  



- 14- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 15- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 



- 16- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์  1. สร้างนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรปูแบบ Digital Platform  
2. พัฒนาครูผูส้อนให้เป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย  1. ครูแกนนําสร้างสรรค์นวัตกรรม จํานวน  400  คน 
2. ศึกษานิเทศก์     จํานวน     8  คน 
3. คณะทํางาน     จํานวน   10  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
2. ประชุมคณะทํางาน “ประชุมปฏิบัติการพัฒนาด้วยรูปแบบ Digital  Platform 
3. ประชุมทางไกล “สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ทันยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบ Digital  Platform 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Digital  Platform และกํากับติดตาม 
5. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
6. สรุปผลการดําเนินงาน 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  5,940.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  5,940.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการประชมุออนไลน์ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยรูปแบบ Digital  Platform เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้สรรค์สรา้งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 
2019 จึงทําให้ไม่สามารถดาํเนินการตามแผนการได้ จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการประชมุออนไลน์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร  สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการ   

สรุปรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ : การเรียนรู้ทางไกลสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียนในยุค ศตวรรษท่ี 21 ผ่านรูปแบบ Digital Platform  

การเรียนร้ด้วยตนเอง 



- 17- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์  ออกแบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูนํากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศกึษา 

2. เพ่ือให้เกิดผลการยกระดบัผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จํานวน  50  โรงเรียน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. การประชุมการนิเทศตดิตามการดําเนินงาน PLC ใน 8 กลุ่มสาระ 
2. กําหนดรูปแบบกระบวนการ PLC ของแตล่ะ สหวิทยาเขต 
3. กํากับ ติดตามนิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  13,800.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  13,800.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
นิเทศ กํากับ ตดิตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและครูนํากระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภลักษณ์  สีใส ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
  

โครงการ : การขับเคล่ือนกระบวนการ PLC  
(Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"  

สู่สถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



- 18- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ 
2. ยกระดับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ให้มีการจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษา  

ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ 

กลุ่มเป้าหมาย  1. ครูวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ จํานวน  100 คน 
2. ศึกษานิเทศก์    จํานวน      6  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา (ไม่ใช้งบประมาณ) 
2. ประชุมทางไกล “จัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาโดยใช ้social media” 
3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  1,180.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  1,180.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ครูวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรใ์นสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 บูรณา

การจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมทัีกษะการเขียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ สื่อความในระดับดข้ึีน 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร  สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการ  

 
  

โครงการ : การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และปัญหาเป็นฐาน 



- 19- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาทักษะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยใช้การนิเทศแบบการโค้ชและพี่เลี้ยง 

2. พัฒนาครูผูส้อนแกนนําการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามหลักสตูรฐานสมรรถนะ เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะทีส่ําคัญของผูเ้รียน 
และสามารถนําไปขยายผลตอ่เพ่ือครูได้ 

3. เกิดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสําหรับรปูแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา
โดยภาพรวม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มเป้าหมาย  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระ  จํานวน  400 คน 
2. ครูแกนนําการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  จํานวน  800  คน 
3. ศึกษานิเทศก์     จํานวน      8  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
2. ประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่ 

  21 เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
3. ประชุมทางไกลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสง่เสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  

 เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
4. การนิเทศก ตดิตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  1,280.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  1,280.-  บาท 
  

โครงการ : การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  

รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการนิเทศแบบ  
การโค้ชและพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) 



- 20- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

ผลการดําเนินงาน 
จัดการประชมุทางไกลให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับ

ครู และศึกษานิเทศก์สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นบทบาทครูเป็น Coach พร้อมจัดทําคู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสําหรับ 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร  สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการ  
  



- 21- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีกรอบและแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความต้องการ
ของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกดัทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และใช้ในการดําเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการดําเนินการจัดการศึกษาได้สอดคลอ้งยุทธศาสตร ์นโยบายและเป้าหมายที่กําหนด 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จํานวน  80 คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
2. ประชดุจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี พ.ศ.2563 – 2565 และดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปี พ.ศ.2563 - 2565 

3. จัดทํารูปเลม่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี พ.ศ. 2563 - 2565 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  32,800.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  32,800.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ เง่ือนไขและ
ภาพแห่งความสําเร็จ ที่ครอบคลุมภารกิจและความรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดเป็นทิศทางในการดําเนินการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญลักษณ์  จําจด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
  

โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจําปี พ.ศ.2563 - 2565  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 



- 22- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ด้านระบบบรหิารจัดการพลงังานและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

2. เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียนดําเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
3. เพ่ือประเมินและตดิตามผลการดําเนินงานโรงเรียนในการบริหารจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมาย  1. ผู้บริหารสถานศึกษา      จํานวน   50  คน 
2. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ      จํานวน   50  คน 
3. นักเรียนแกนนําด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  150  คน 
3. วิทยากร/ผูเ้ก่ียวข้อง      จํานวน    10  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. จัดการอบรมให้ความรูด้้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม และประกวด Best Practice 
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

2. ประเมินและติดตามผลการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา
ที่จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม/โรงเรียนสเีขียว/โรงเรียนปลอดภัยขยะ โดยส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน 41 
โรงเรียน 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  105,350.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  105,350.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มรีะบบการดําเนินงานด้าน

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสทิธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรีพรรณ  ชมุภูหมุด นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
  

โครงการ : การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาภายใต้กิจกรรม 
"โรงเรียนส่ิงแวดล้อม/โรงเรียนสีเขียว/โรงเรียนปลอดขยะ" 



- 23- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

2. เพ่ือนิเทศตดิตามและให้คําปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุ่มเป้าหมาย  1. ผู้บริหารสถานศึกษา      จํานวน   50  คน 
2. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ      จํานวน   50  คน 
3. นักเรียนแกนนําด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  150  คน 
3. วิทยากร/ผูเ้ก่ียวข้อง      จํานวน    10  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ประชุมเตรียมความพร้อม 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
3. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  118,800.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  118,800.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีเข้ารับการอบรมได้รับความรู้ 

สามารถจัดการเรียนการสอนตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร ์โปรแกรมเมอร ์และภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณภาพ นักเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านคํานวณและ 
การออกแบบเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามและมีชอ่งทางการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์
สามารถจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร  สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการ  

 

โครงการ : การดําเนินการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ  
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



- 24- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการติดตามการแก้ไขปัญหาเดก็ออกกลางคันและเด็กที่มแีนวโน้มออกกลางคัน
ในสถานศึกษา 

2. เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัด 

กลุ่มเป้าหมาย  1. ผู้บริหาร       จํานวน   50  คน 
2. ครูที่รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน  จํานวน   50  คน 
3. เจ้าหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้อง      จํานวน    5  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัตโิครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทํางาน 
3. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเดก็ออกกลางคัน 
5. ตดิตามผลการดําเนินงานหลังประชุม 
6. สรุปผลการติดตาม 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  22,900.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  22,900.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มแีนวทางการดําเนินงาน

ติดตามแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันทําให้อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในปีการศกึษา 2563 ลดลง  
ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความรู้ และทักษะใช้ชีวิตในศตวรรษที ่21 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัลย์กร  ศุภวุฒิ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

โครงการ : ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน 



- 25- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้ํารงตาํแหน่งศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มเป้าหมาย  ศึกษานิเทศก์       จํานวน   17  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการพัฒนาและศึกษาดูงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ 
2. พัฒนาก่อนแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
3. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  88,720.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  88,720.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ศึกษานิเทศก์ทีไ่ด้รับการบรรจุใหม่ จํานวน 17 คน ได้รับการพัฒนาให้มคีวามพร้อมสําหรับการ

ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการฝึกประสบการณ์ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา 
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดต้ามมาตรฐานวิชาชพี มีทัศนคติทีด่ี ปรับตัวพร้อมรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์  คณะรมย์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ : การดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 



- 26- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรยีนการสอนของผู้ที่เข้ารับการ
พัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 

3. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่าย 
5. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เข้ารับการพัฒนาให้มคีวามพร้อมสู่การเป็นครู 

มืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการครูบรรจุใหม ่(ครูผู้ช่วย) ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2562  – วันที่ 1 สิงหาคม  2563
จํานวน   17  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการ/ประชมุชี้แจง กิจกรรมหลักสตูรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. เตรียมการก่อนการประชมุเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ชว่ยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ 
4. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  586,750.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  586,750.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ข้าราชการครทูี่บรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2562 – วันที่ 1 สิงหาคม 2563  

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยข้าราชการครูที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนาและมีเจตคติทีด่ีต่อวชิาชีพ รอ้ยละขอผู้เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้ ความเข้าใจ หลังจากการเข้ารับการพัฒนาในระดบัที่สูงข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา  สร้อยสน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

โครงการ : การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  
ประจําปี พ.ศ.2563 



- 27- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพกิจกรรม 



- 28- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

  

  

 



- 29- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

  

  

 

 



- 30- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

  

 

  

  



- 31- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มทีักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก่ปัญหา และเรยีนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที ่21 และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

3. เพ่ือขับเคลือ่นกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมี ขอเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย   1. ผู้อํานวยการโรงเรียน     จํานวน    50 คน 
2. รองผู้อํานวยการโรงเรียน    จําวน    100 คน 
3. ครูผูส้อน      จํานวน  320 คน 
4. คณะทํางาน      จํานวน    20 คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ประชุมเตรียมความพร้อม “งานมหกรรมวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนงานตามนโยบายและ
จุดเน้นทางการศึกษา” 

2. จัดเวทีเพ่ือนําเสนอผลการพัฒนางานวิชาการของทุกโรงเรียน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้งานด้าน
วิชาการ ประกวด Best Practice ของโรงเรียนและแข่งขัน OBEC AWARDS ของโรงเรียน 
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน ในรูปแบบ
นิทรรศการ 

3. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  293,300.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  293,300.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษา ส่งผลให้

เกิดการพัฒนาทุกด้านเพ่ือรองรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 โดยได้ดําเนินการจัดงานวิชาการให้ผู้บริหารและครูได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และประกวด Best Practice ของโรงเรียนแข่งขัน OBEC AWARDS ของครู ผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาทําให้โรงเรียนมกีารพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์  คณะรมย์  ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ 

โครงการ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 "งานมหกรรม
วิชาการ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้งานตามนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษา" 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



- 32- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างระบบความเข้มแข็งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

2. เพ่ือส่งเสริมขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของลูกจ้างประจํา 

กลุ่มเป้าหมาย    ลูกจ้างประจําในสถานศึกษา    จํานวน    78 คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ประชุมวางแผนการการอบรมตามโครงการ 
2. ดําเนินการประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมขวัญกําลังใจ และพัฒนาศักยภาพใน 
การปฏิบัติงาน 

3. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  132,600.-  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  132,600.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัตงิานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับการพัฒนางานในหน้าที่ใหม้ีประสทิธิภาพสูงข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโสภา  สร้อยสน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
  

โครงการ : การส่งเสริมขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าท่ี
ของลูกจ้างประจํา 



- 33- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

 

  

  

 

ภาพกิจกรรม 



- 34- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 



- 35- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

  

 

  

 



- 36- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับ บุคลากรด้านการเงิน บัญช ีและพัสดุของโรงเรียน 
สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ
คณะรฐัมนตรีและนโยบายกําหนด 

2. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการทํางานให้รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ทําให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  ทันตามกําหนดเวลา 

กลุ่มเป้าหมาย    1. ผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงิน บัญชีและพัสด ุของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18        จํานวน    230 คน 

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/หน่วยตรวจสอบภายใน  จํานวน    200 คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. จัดทําคู่มือการจัดอบรม 
2. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเงินและพัสด ุ
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
5. ตดิตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  328320.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  328320.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
1  การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียน  สามารถนําความรู้ ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3  เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ตามระเบียบ และมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ ผู้เข้ารับการอบรมอยากให้มเีวลาในการฝึกปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารุรัตน์   เพชรกําเนิด  นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ 

 

โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมกําหนดกรอบแนวทางการสังเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ระหว่างวันที ่20 - 21 พฤษภาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมาย    1. ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และเขต 18  
พร้อมคณะทํางาน จํานวน    33 คน 

2. ครูหัวหน้าหลักสตูรสถานศึกษา 3 จังหวัด   จํานวน  24  คน 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  25,440.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  25,440.-  บาท 

กิจกรรมย่อยที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ การสังเคราะหหลกัสูตรสถานศกึษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) 
ระหว่างวันที ่22 พฤษภาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมาย     ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 และเขต 18  
พร้อมคณะทํางาน จํานวน    33 คน 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  5,280.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  5,280.-  บาท 
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ภาพกิจกรรม 
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- 58- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 



- 59- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 60- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 61- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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- 63- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

ผลการดําเนินงานโครงการ 

สถานศึกษาในโครงการสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายวิชาเพ่ิมเตมิของตนเองเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และนําหลักสตูรสถานศึกษาที่จัดทําข้ึนมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอาชีพ  
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้จริงตามความต้องการของผู้เรียน ศักยภาพครู และบริบทของพ้ืนที่ โดยมี 
แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้น 3 ด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 การยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทีส่อง โดยการจัดการเรียน 
การสอนและดาํเนินการโครงการด้านภาษา การสื่อสารและวัฒนธรรม โดยเน้นภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
รัสเซีย ฝรั่งเศส 

ด้านที่ 2 การยกระดับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาค
ตะวันออกในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัต ิการใช้โครงการ 
เป็นฐานในการผลติปัญญาประดิษฐ ์(A) ด้านสหวิทยาการเชิงประยุกต์ ดา้นวิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์ และหุ่นยนต์ 
ด้านการผลติและพัฒนาแอพพลิเคชันช่วยเหลือผู้พิการ และการพัฒนาทักษะผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพรอ้ม ใน
การศึกษาต่อดา้นวิศวกรรมการบิน และอากาศยานไร้คนขับ 

ด้านที่ 3 การยกระดับสมรรถนะด้านการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมของผู้เรียน โดยการ
จัดการ เรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจการแพทย์ครบวงจร ธุรกิจการบิน ธุรกิจด้าน
สุขภาพ การจัดการสมาร์ทฟาร์ม การผลติและการจัดการธุรกิจด้านหัตถกรรมในงานช่างฝีมือและการประดิษฐ์ 
คหกรรมเพื่อ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การพัฒนาเกษตรชีวภาพ การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ โลจิ
สติกส์ การบรกิาร เพ่ือธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 

ปัญหาอุปสรรค    - ไม่ม ี- 

ข้อเสนอแนะของโครงการ – ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์ คณะรมย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 
  



- 64- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ทุกคนใหม้ี
ความรู้เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทกัษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

กลุ่มเป้าหมาย    1. บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทกุคนให้มีความรู้
เร่ืองการพัฒนาสถานศึกษาการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม จํานวน    72 คน 

2. ภาครัฐและเอกชนทราบข้อมูลการพัฒนาทักษะผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลด้านจํานวนแรงงานและ 
  คุณสมบัติทีต่อ้งการได้  

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. จัดทําคู่มือการจัดอบรม 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  710,360.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  710,360.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
1.  บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุกคนได้รับ 

การพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม และสามารถนําความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ไปพัฒนาและต่อยอดในงานของตนเองได้ 

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม
ทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเขา้สูต่ลาดแรงงาน เพ่ือรองรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี – 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์  คณะรมย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 

โครงการ : การพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 

อุตสาหกรรม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 



- 65- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 



- 66- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 67- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
 



- 68- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 
  



- 69- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
กําหนดนโยบายได้ถูกต้อง 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2 คร้ัง 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา จาํนวน 2 ครั้ง 
3. จัดพิมพ์รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  280,800.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  280,800.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 5 สหวิทยาเขต สถานศึกษา 50 โรงเรียน ภาพรวมทุกดา้นของ
สถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดบัคุณภาพ 4 โดยทุกด้านมรีะดับคุณภาพ ดีเย่ียม คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี – 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์  คณะรมย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

 
  

โครงการ : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



- 70- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 



- 71- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 72- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 73- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 74- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 75- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 76- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 77- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 78- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือชี้แจงทาํความเข้าในการจัดทําแบบขอรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการและลูกจ้างประจําที่จะ
เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563 

2. เพ่ือจัดทําขอ้มูลและบันทึกแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ ระบบ e-pension 

กลุ่มเป้าหมาย    1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจําที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563 
 จํานวน    117 คน 

2. คณะทํางานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จํานวน  20 คน  

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. จัดทําคู่มือ , เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ จํานวน 2 รุ่น  

 (ชลบุรี วันที ่11 มิถุนายน 2563 ระยอง วันที่ 12 มิถุนายน 2563) 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  12,000.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  12,000.-  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ได้รับความรู้ความเข้า พร้อมจัดทําแบบขอรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการและลูกจ้างประจํา เพ่ือจัดทําข้อมูลที่
บันทึกและแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (ระบบ e-pension)  

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี – 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารุรัตน์  เพชรกําเนิด  นักวชิาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

โครงการ : การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



- 79- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 มิถุนายน 2563 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

ภาพกิจกรรม 



- 80- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

จังหวัดระยอง วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 

 
 

 

  
 

 

 
  



- 81- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูใ้นการป้องกันการทุจริตของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

2. เพ่ือพัฒนายกระดับธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลุ่มเป้าหมาย    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 จํานวน    70  คน 

กิจกรรมท่ีกําหนด 
1. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันที่ 5 มถุินายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

2. ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคต ิพัฒนาจิตอาสาแก่บุคลากรของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 และผู้อํานวยการกลุ่มทกุกลุ่ม 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

4. ประชุมอบรมบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 18 เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูใ้นการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

งบประมาณท่ีได้รับ  จํานวน  100,000.-  บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  จํานวน  100,000.-  บาท 
  

โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



- 82- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันที่ 5 มถุินายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

2. ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคต ิพัฒนาจิตอาสาแก่บุคลากรของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 และผู้อํานวยการกลุ่มทกุกลุ่ม 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

4. ประชุมอบรมบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 18 เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูใ้นการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 18  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี – 

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี – 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมภพ  มหาคีตะ  นิติกรปฏิบัติการ 
  



- 83- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 

 

 

การประชมุบุคลากรเพ่ือศึกษาข้อมูล วางแผน กําหนดกิจกรรม ขออนุมตัโิครงการ ฯ ประจําปี พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 วันที ่29 พฤษภาคม 2563 

 
  

ภาพกิจกรรม 



- 84- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 

 

 



- 85- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 86- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 87- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 88- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 89- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 90- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

 



- 91- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
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- รางวัลคุรุสภา 
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู 
1. นางสุธาทิพย์  เกษมพิณ  ครู  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

- รางวัลครูผูส้อนดีเด่น (ระดบัจังหวัด) 
ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรด์ีเด่น 
1. นางณัชชาวีร์  หาญณรงค์ ครู  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรด์ีเด่น 
1. นางสาวมนต์รวี  บรรจงจิตต ์  ครู  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน    ครู  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 

1.2 รางวัลพระพฤหัสบดี  ระดับจังหวัด 
1. นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน ครู  โรงเรียนบางละมุง  
2. นางศลิษา  สิงโตทอง ครู  โรงเรียนพานทอง 

1.3 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
จังหวัดชลบุร ี
1. นายประจวบ  วิสมล ครู  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
2. นายณรงค์  โคตรมณี ครู  โรงเรียนชลกันยานุกุล 
จังหวัดระยอง 
1. นางนิธินาถ  ล้อสินคํา ครู  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา 
2. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง ครู  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
3. นายคมกริช  ซ้อนบุญ ครู  โรงเรียนชาํนาญสามัคคีวิทยา 
4. นายบรรหาร  ย่ิงประยรู ครู  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
จังหวัดชลบุร ี
1. นางอัญชล ี อิสสรารักษ ์ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) 
จังหวัดระยอง 
1. นางสุมาลี  สุขสาร ผู้อํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000.- บาท 
1. โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา  

1.4  รางวัลครูดีไม่มีอบายมขุ ประจําปี 2562 (โล่ประกาศเกียรติคุณ) จํานวน  7 รางวัล  
ประเภทเกียรติบัตร จํานวน 485 รางวัล 

1.5 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจําปี 2563 (เกียรติบัตร)  
- ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา  จํานวน  13 รางวัล  
- ประเภทสถานศึกษา   จํานวน    6 รางวัล  
- ประเภทครูผูส้อน   จํานวน 659 รางวัล 
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1.6 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2562 ระดบัชาติ (ครุฑทองคํา)  
ได้แก่ นายพรศักดิ์  ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าประดู ่

1.7 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2563 ระดบัชาติ (ครุฑทองคํา)  
ได้แก่ นายสันติ  มุกดาสนิท  ผู้อํานวยการโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา 

1.8 รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาต ิประจําปีการศึกษา 2562  
ผลการประกวดระดับชนะเลศิเหรียญทอง จํานวน 2 รางวัล ระดับรองชนะเลิศเหรียญทอง จํานวน 32 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จํานวน 3 รางวัล 

1.9 รางวัลผู้มผีลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศกึษา มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ  
ประจําปี 2563 จํานวน 1 รางวัล 

1.10 รางวัลครูดีในดวงใจ คร้ังที่ 17 พ.ศ.2563  ระดับชาติ จํานวน 1 รางวัล ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 2 รางวัล ระดับสถานศึกษา จํานวน 45 รางวัล 

1.11 รางวัลครูดีในดวงใจ  ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564  ระดับชาต ิจํานวน 1 รางวัล ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 2 รางวัล ระดับสถานศึกษา จํานวน 52 รางวัล 

1.12 รางวัลครูดีศรีระยอง ประจําปี 2562 จํานวน 16 รางวัล 
1.13 รางวัลครูดีศรีระยอง ประจําปี 2563 จํานวน 16 รางวัล 
1.14 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ระดับจังหวดั  จํานวน 1 รางวัล 

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 54 

บัญญตัิว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานะวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งน้ีให้คํานึงถึงความประพฤตดิา้นวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชีย่วชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด” และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศได้กําหนดให้มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความสามารถและสมรรถนะรับการพัฒนาประเทศไทย โดย
ครูเป็นกลไกสาํคัญสูงย่ิงในการเตรียมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้มกีารส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวทิยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะชํานาญงาน , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และมีการส่งเสริมใหข้้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สงูข้ึน ดังน้ี 

  



- 106- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือขอมีและเลื่อนวทิยฐานะ
และ ได้รับวิทยฐานะ ดังน้ี 

2.1.3 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ    จํานวน    5  คน 

2.1.2 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   จํานวน  90  คน 

2.1.1 วิทยฐานะชํานาญการ   จํานวน 107  คน 

2.1.4 วิทยฐานะชํานาญงาน    จํานวน     1  คน  

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
จํานวน 12 คน  

2.2.1 ระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน  

2.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 2 คน 

ปัญหา อุปสรรค ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาและชีแ้จงแนวทางใน
การดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 



รายงานผลการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


