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การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ให้สำเร็จตามเป้าหมาย คือการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมทุกคน 

  ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 
สารบัญ 

           
 หน้า 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา      1 

 ส่วนที่ 2  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ    11 
   นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี      14 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง     16 
   ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  19 

      มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปี พ.ศ.2564 

 ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564                        21 
   กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    24 
   กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน 32 
         เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและ 
         เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
   กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร  37 
         ทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการ    59 
        ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     67 
   กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  68 
        ในการจัดการศึกษา 
   ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560)     80 
                                              ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ส่วนที่ 4   แนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2565     81 

 ภาคผนวก คณะทำงาน 

      
 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 
สารบัญตาราง 

 
 ตารางที่ 1 ข้อมูลนักเรียนจำแนกรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564   2 
 ตารางที่ 2  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564     4 
 ตารางที่ 3   จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามเพศ รายชั้นปีการศึกษา 2564    4 
 ตารางที่ 4   จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนจำแนกตามระดับชั้นและจังหวัด   5 

ปีการศึกษา 2564            
 ตารางที่ 5   จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามระดับชั้นและรายจังหวัด       6 
 ตารางที่ 6  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน   7 

ปีการศึกษา 2564     

 ตารางที่ 7  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 7 
   ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2563        
 ตารางที่ 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   8 
   ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ปีการศึกษา 2559 – 2563  และเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  
กับปีการศึกษา 2562        

 ตารางที่ 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 8 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2563               
 ตารางที่ 10  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 8 
   ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2563               
 ตารางที่ 11  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 9 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2563 และเปรียบเทียบปีการศึกษา  
2563 กับ 2562         

 ตารางที่ 12  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 9 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2563              
 
  

 
 
 



 

  

                         รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 

 

 

ส่วนที่  1 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 

 

 

 

  



  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี 25/11  หมู่ที่  2  ตำบล 
อ่างศิลา  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20130   โทรศัพท์ 0-3839-7501 – 5 โทรสาร 0-3839-7510   
www.spm18.go.th   มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 51 โรงเรียน  ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชลบุรี จำนวน 31 โรงเรียน  
และจังหวัดระยอง จำนวน 20 โรงเรียน    

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานอัตราจ้าง จำนวน  66 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2564) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จำนวน   1   คน 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จำนวน   3   คน 
ศึกษานิเทศก์       จำนวน  10  คน 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 
 กลุ่มอำนวยการ      จำนวน   5  คน 
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    จำนวน   5  คน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล     จำนวน   9  คน 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    จำนวน   5  คน 
 กลุ่มนโยบายและแผน     จำนวน   5  คน  
 หน่วยตรวจสอบภายใน     จำนวน   2  คน 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ    จำนวน   1  คน 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    จำนวน   -  คน 
 กลุ่มกฎหมายและคดี     จำนวน   1  คน 
ลูกจ้างประจำ       จำนวน   1  คน 
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างช่วยราชการ    จำนวน   12 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว       จำนวน   6  คน 
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลนักเรียนจำแนกรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล  ณ  10  มิถุนายน 2564) 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวนักเรียน 

รวม ประถม มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี“สุขบท”  - 1,641 1,182  - 2,823 
2 ชลราษฎรอำรุง - 1,501 1,999 - 3,500 
3 ชลกันยานุกูล - 2,109 1,978 - 4,087 
4 แสนสุข - 1,192 456 - 1,648 
5 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) - 1,529 707 - 2,236 
6 อ่างศิลาพิทยาคม - 852 351 - 1,203 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ - 194 88 - 282 
8 บ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” - 1,769 1,496 - 3,265 
9 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” - 417 187 - 604 
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี - 288 431 - 719 
11 คลองกิ่วยิ่งวิทยา - 372 179 - 551 
12 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา - 378 246 - 624 
13 พานทองสภาชนูปถัมภ์ - 1,254 480 - 1,734 
14 พานทอง - 1,024 480 - 1,504 
15 พนัสพิทยาคาร - 1,604 1,477 - 3,081 
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม - 358 223 - 581 
17 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯอุปถัมภ์) - 69 23 - 92 
18 บ่อทองวงศ์จันทร์วิทยา - 728 565 75 1,368 
19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา - 414 368 - 782 
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร - 172 158 - 330 
21 บางละมุง - 1,173 1,130 - 2,303 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร - 1,227 1,484 - 2,711 
23 ผินแจ่มวิชาสอน - 280 164 - 444 
24 ศรีราชา - 1,684 1,271 - 2,955 
25 ทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” - 994 565 - 1,559 
26 บึงศรีราชาพิทยาคม - 798 424 - 1,222 
27 สุรศักดิ์วิทยาคม - 924 432 - 1,356 
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี - 1,589 1,181 - 2,770 
29 เกาะสีชัง 246 88 35 - 369 
30 สัตหีบวิทยาคม - 1,050 685 - 1,735 
31 สิงห์สมุทร - 1,584 2,000 - 3,584 
 รวมจังหวัดชลบุรี 246 29,256 22,445 75 52,022 
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ที ่ โรงเรียน 
จำนวนักเรียน 

รวม ประถม มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. 

1 วัดป่าประดู่ - 1,796 871 - 2,667 
2 ระยองวิทยาคม - 1,620 1,990 - 3,610 
3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา - 1,640 863 - 2,503 
4 เพรักษมาตาวิทยา - 493 361 - 854 
5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร - 1,986 944 - 2,930 
6 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม - 236 213 - 449 
7 ระยองวิทยาคม ปากน้ำ - 478 309 - 787 
8 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์  

ระยอง 
- 657 387 - 1,044 

9 บ้านค่าย - 1,325 746 - 2,071 
10 ปลวกแดงพิทยาคม - 1,386 766 - 2,152 
11 นิคมวิทยา - 1,132 695 - 1,827 
12 แกลง “วิทยาสถาวร” - 1,598 1,116 - 2,714 
13 วังจันทร์วิทยา - 968 765 - 1,733 
14 เขาชะเมาวิทยา - 185 166 - 351 
15 ชำนาญสามัคคีวิทยา - 902 722 - 1,624 
16 ชำฆ้อพิทยาคม - 116 94 - 210 
17 สุนทรภู่พิทยา - 459 297 - 756 
18 ห้วยยางศึกษา - 245 129 - 374 
19 มกุฏเมืองราชวิทยาลัย - 613 398 - 1,011 
20 มาบยางพรวิทยาคม - 727 115 - 842 
 รวมจังหวัดระยอง - 18,562 11,947 - 30,509 
 รวมทั้งสิ้น 246 47,818 34,392 75 82,531 
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ตารางท่ี 2  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 

ขนาดโรงเรียน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง รวม ร้อยละ 
ขนาดเล็ก 
(นักเรียน 1 - 359 คน) 

3 2 5 9.80 

ขนาดกลาง 
(นักเรียน 360 -1,079 คน ) 

8 8 16 31.37 

ขนาดใหญ่ 
(นักเรียน  1,080 – 1,679 คน) 

7 1 8 15.69 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
(นักเรียน 1,680 คน ขึ้นไป) 

13 9 22 43.14 

รวมทั้งสิ้น 31 20 51 100 

ตารางท่ี 3   จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามเพศ รายชั้น ปีการศึกษา 2564 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 14 31 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 17 31 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 31 22 53 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 24 25 49 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 22 36 2 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 21 46 2 

รวมประถมศึกษา 125 121 246 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7,933 8,432 16,365 431 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7,616 8,316 15,932 415 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7,451 8,070 15,521 411 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 23,000 24,818 47,818 1,257 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4,715 7,518 12,233 331 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4,539 7,153 11,692 318 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4,019 6,448 10,467 305 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,273 21,119 34,392 954 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 0 31 31 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 3 19 22 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 4 18 22 1 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 68 75 3 
รวมทั้งสิ้น 36,405 46,126 82,531 2,226 
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ตารางท่ี 4   จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนจำแนกตามระดับชั้นและจังหวัด ปีการศึกษา 2564 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 

ชลบุรี ระยอง รวม ชลบุรี ระยอง รวม 
ประถมศึกษาปีที่ 1 31 - 31 2 - 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 - 31 2 - 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 53 - 53 2 - 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 49 - 49 2 - 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 36 - 36 2 - 2 
ประถมศึกษาปีที่ 6 46 - 46 2 - 2 

รวมประถมศึกษา 246 - 246 12 - 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9,906 6,459 16,365 253 178 431 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9,860 6,072 15,932 245 170 415 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9,490 6,031 15,521 242 169 411 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 29,256 18,562 47,818 740 517 1,257 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7,807 4,426 12,233 207 124 331 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7,765 3,927 11,692 201 117 318 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6,873 3,594 10,467 192 113 305 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 22,445 11,947 34,392 600 354 954 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 31 - 31 1 - 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 22 - 22 1 - 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 22 - 22 1 - 1 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 75 - 75 3 - 3 
รวมทั้งสิ้น 52,022 30,509 82,531 1,357 871 2,226 
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ตารางท่ี 5   จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามระดับชั้นและรายจังหวัด  

 

จังหวัด ระดับชั้น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได
้ยิน
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ติป

ัญ
ญ

า 

บก
พร

่อง
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่าง

กา
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สุข
ภา
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มีป
ัญ

หา
ทา

งก
าร

เรีย
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ู้ 

บก
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่อง
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าร

พูด
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าษ
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ออ
ทิส

ติก
 

มีป
ัญ
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ทา

งพ
ฤต

ิกร
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/
อา

รม
ณ

์ 
พิก

าร
ซ้ำ

ซ้อ
น 

อื่น
 ๆ

 

รว
มท

ั้งส
ิ้น 

ชลบุรี 

ประถมศึกษา 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0 12 6 112 0 2 3 2 0 138 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 0 5 6 36 0 4 1 0 0 54 
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 3 0 19 12 149 0 6 4 2 0 195 

ระยอง 

ประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 0 4 50 0 1 2 2 0 59 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 1 4 7 0 1 1 0 0 14 
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 1 8 57 0 2 3 2 0 73 

สพม.ชบรย 

ประถมศึกษา 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0 12 10 162 0 3 5 4 0 197 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 0 6 10 43 0 5 2 0 0 68 
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 3 0 20 20 206 0 8 7 4 0 268 
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ตารางท่ี 6  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

ตำแหน่ง 
จังหวัด 

รวม สพม.ชบ 
ชลบุรี ระยอง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

20 10 30 15 5 20 35 15 50 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

16 37 53 20 24 44 36 61 97 

ข้าราชการครู 657 1,739 2,400 387 1,006 1,393 1,044 2,745 3,789 
บุคลากร 38 ค(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
บุคลากร 38 ค (2) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
ลูกจ้างประจำ 36 6 42 17 2 19 53 8 61 
พนักงานราชการ 25 39 64 7 27 34 32 66 98 
ลูกจ้างชั่วคราว 147 223 370 135 257 392 282 480 762 

รวม 901 2,054 2,955 581 1,322 1,903 1,482 3,376 4,858 

 

ตารางท่ี  7  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ระดับ 
ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
ระดับสังกัด(สพฐ.) 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 
ระดับจังหวัดชลบุรี 57.23 37.78 28.68 31.80 38.87 
ระดับจังหวัดระยอง 56.65 36.58 26.78 31.10 37.78 
ระดับ สพม.ชบรย 59.80 41.33 31.49 33.15 41.44 
ผลต่าง 
ระดับประเทศกับ 
ระดับ สพม.ชบรย 

+5.51 +6.95 +6.03 +3.26 +5.44 
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ตารางท่ี  8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

ปีการศึกษา 2559 – 2563  และเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 
 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2559 2560 2561 2562 2563 ปี 2562 - 2563 
ภาษาไทย 50.27 52.11 59.08 59.38 59.80 +0.42 
ภาษาอังกฤษ 35.21 32.95 31.84 37.13 41.33 +4.20 
คณิตศาสตร ์ 33.80 30.38 33.77 30.56 31.49 +0.93 
วิทยาศาสตร์ 37.44 34.37 38.60 31.54 33.15 +1.61 

เฉลี่ยรวม 39.18 37.45 40.82 39.65 41.44 +1.79 

ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 55.14 59.38 +4.24 54.29 59.80 +5.51 
ภาษาอังกฤษ 33.25 37.13 +3.88 34.38 41.33 +6.95 
คณิตศาสตร ์ 26.73 30.56 +3.83 25.46 31.49 +6.03 
วิทยาศาสตร์ 30.07 31.54 +1.47 29.89 33.15 +3.26 
รวมเฉลี่ย 36.30 39.65 +3.36 36.01 41.44 +5.43 

 

ตารางท่ี  10  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ระดับ 
ระดับประเทศ 44.36 29.94 26.04 35.93 32.68 33.79 
ระดับสังกัด(สพฐ.) 45.22 29.73 26.33 36.32 33.04 34.13 
ระดับจังหวัดชลบุรี 48.79 33.97 29.79 37.66 35.63 37.17 
ระดับจังหวัดระยอง 48.17 32.86 29.30 37.61 35.88 36.76 
ระดับ สพม.ชบรย 48.58 33.59 29.63 37.65 35.71 37.03 
ผลต่าง 
ระดับประเทศกับ 
ระดับ สพม.ชบรย 

+4.22 +3.65 +3.59 +1.72 +3.03 +3.24 
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ตารางท่ี  11  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ปีการศึกษา 2559 – 2563 และเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 
 

สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 
2559 2560 2561 2562 2563 ปี 2562- 2563 

ภาษาไทย 56.85 52.96 51.32 46.29 48.58 +2.29 
สังคมศึกษา 37.63 36.23 36.72 37.69 37.65 -0.04 
ภาษาอังกฤษ 30.18 31.34 34.99 32.46 33.59 +1.13 
คณิตศาสตร ์ 28.02 28.37 36.06 30.04 29.63 -0.41 
วิทยาศาสตร์ 33.50 31.89 32.86 31.77 35.71 +3.94 

เฉลี่ยรวม 37.23 36.15 38.39 35.65 37.03 +1.38 
 
ตารางท่ี  12  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 42.21 46.29 +4.08 44.36 48.58 +4.22 
สังคมศึกษา 35.70 37.69 +1.99 35.93 37.65 +1.72 
ภาษาอังกฤษ 29.20 32.46 +3.26 29.94 33.59 +3.65 
คณิตศาสตร ์ 25.41 30.04 +4.63 26.04 29.63 +3.59 
วิทยาศาสตร์ 29.20 31.77 +2.57 32.68 35.71 +3.03 

รวมเฉลี่ย 32.34 35.65 +3.31 33.79 37.03 +3.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 10 ~ 
 

  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

                         รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 

 

ส่วนที่  2 

 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 

ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

1) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช ่น ด ้านการประชาสัมพันธ ์ ด ้านการต่างประเทศ ด ้านเทคโนโลยี ด ้านกฎหมาย ฯลฯ  
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที ่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ   
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี ่ยน เปิดกว้าง ที ่เป็นเงื ่อนไขต่างๆ เพื ่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco- System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

•  ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็วรวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

• ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
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ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ 
Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

• เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
• พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

• จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ ่านแพลตฟอร์มด ้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเล ิศ ( Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

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

• จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
 

2) นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที ่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

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

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี             
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐานอย่าง  

มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั ้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้ร ับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นว ัตกรรม ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล และภาษาต่างประเทศ เพื ่อเพิ ่มข ีดความสามารถ                                 
ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที ่เน ้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก  
ที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู ้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจั ดการเรียนรู้ 
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับ 

3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได ้ดี มีความรู ้ความสามารถในการ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่

4.3  บร ิหารจ ัดการโรงเร ียนขยายโอกาสทางการศ ึกษาท ี ่ม ี จำนวนน ักเร ียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5  สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3) แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดชลบรุี  

 วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  

พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 
  2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
  1. เพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนาและมีศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต 
  2. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                     3. ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

4. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                 กลยุทธ์ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน   
ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ 

1. เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียน ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 

                        กลยุทธ์ 
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก

พ้ืนที ่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ให้เกิดผล         

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ที่ เอื ้อต่อการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และการบริหาร

จัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  

ให้เป็นเอกภาพ เปน็ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 

และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 

และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  กลยุทธ์ 

1. ปร ับปร ุงกลไกการบร ิหารจ ัดการการศึกษาให้ม ีประส ิทธ ิภาพ และเป็นไปตาม  
หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
3. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  

4) แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดระยอง 

 วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมนำสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนและชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ระยอง 
บนวิถีประชาคมโลก 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้ในหลักสูตรและกระบวนการจัดการ 

เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ  
3. จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. จัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความเป็นระยอง เช ่น ภาษาท้องถิ ่น ว ัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม  
5. จัดการศึกษาโดยการส่งเสริมให้รู ้ เข้าใจ และสื่อสารภาษา รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ สังคมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลกที่ควรรู้  
6. จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
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เป้าประสงค์  
ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นระยอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคม

โลกอย่างมีความสุข  

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

บนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู ้เรียนมีจิตสำนึก ความรู ้ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ  

ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข  

กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย และ

สมานฉันท์  
3. ส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั ้งการยอมรับและ 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
4. เสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้เรียนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะ  

ที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
2. ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยทำงานและ 

เพ่ิมผลิตภาพของกำลังแรงงาน  
3. พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    

ในภาคการศึกษา การวิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
4. ปรับทิศทางการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  
5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

และการพัฒนาประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในหลักสูตรทุกระดับ และ 

ครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
กลยุทธ์  
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานผู้เรียน  
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ทั้งหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

และบริบทเชิงพื้นที่  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ 

การรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน  
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความเป็นระยอง  
5. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการ 

และจัดสรร/เกลี่ยอัตรากำลังให้เพียงพอตามเกณฑ์  
6. สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู ้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษาและ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต  
กลยุทธ์  
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มประชากรวัยเรียนทุกประเภท  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  
3. สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมในเชิงพ้ืนที่ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู ้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำ 

มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
กลยุทธ์  
1. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการดำเนินชีวิต 

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของ

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

5. สร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชน ในการนำองค์ความรู้ไปใช้จัดการ
ในเรื่องภัยธรรมชาติความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้าง

ความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษา  
2. เพิ ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาเพื ่อการอยู ่ร่วมกันในกลุ ่มประเทศอาเซียนและ 

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

ดำเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา  

5) ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 วิสัยทัศน์ 
  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 ค่านิยมองค์กร 
  “ ซื่อสัตย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม ” ตัวย่อ “ISPM”  (Integrity Service mind 
Polite Morality)  
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC ) 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตรงตามสายงาน 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เน้น
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค์ 

1. ผู ้เรียนยึดมั ่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู ้เร ียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ         
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

3. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ    
ตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่
สามารถสร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงานรวมถึง     
มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานอื่น 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธิ์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
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ส่วนที่  3 
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ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจดัการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 

- โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” 

- โครงการพัฒนาต่อยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนทำดีถวายในหลวง” ของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2” 
- โครงการงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 5 

และฝึกทักษะลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
               ในการแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 

 

-  โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC ) 

- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็น
พลเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English for developing teachers and directors for EEC) 

- โครงการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2564 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู ้สอนเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนตามแนว

ทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online 
Testing 

- โครงการขับเคลื่อนการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปี 2564 

- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ 
 - โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ “รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ความเป็น
พลเมืองดจิทิัล” 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ (O-NET, PISA) 
- โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ โดย    

ต้นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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- โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- โครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง 
- โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
- โครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
- โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและ

ด้านการจัดทำแผนจัดการเรียนรู ้เฉพาะบุคคล ( Inclusive Education) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- โครงการการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
- โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
              และมีคุณภาพ 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 
- โครงการส ่งเสร ิมน ักเร ียนผู ้ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข ้าศ ึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) หน่วยประสานงานภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2564 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจดัการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

- โครงการประชุมจัดงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ 2564 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

- โครงการจัดตั ้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
– 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

- กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” 
- โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ

ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
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- โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

- โครงการการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ 
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรรม 

- การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
- ครูครบวงจร 
- ครูคลังสมอง 
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1. โครงการเสริมสร้าง

มาตรการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา
อย่างรอบด้าน ตาม
มาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety 
School) ภายใต้ 
“ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน 
ทันเวลา” 
 

1) นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
จำนวน 830 คน 
2) ผู้บริหาร/ 
ครูในโรงเรียน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
จำนวน 730 คน 

1) นักเรียนมี
ความสุขและมี
ความปลอดภัย
ทั้งภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา มี
ความพร้อม
สำหรับการ
เรียนรู้ ส่งผลต่อ
การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น 
2) ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความตระหนัก
และมีความ
เข้มแข็งในการ
ดำเนินงาน
มาตรการ
โรงเรียน 
ปลอดภัย 
(Safety School)

1) สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มี
แนวทางในการดำเนินงานตาม
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) ภายใต้ 
“ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน 
ทันเวลา” ที่ครอบคลุม 
ทุกด้าน ทั้งด้านอุบัติเหตุ 
 ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหา
ทางสังคม เพื่อปกป้องและ
คุ้มครองความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนใน
โรงเรียน 
-2) ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน 
ได้รับการปกป้องและคุ้มครอง
ความปลอดภัยอย่างรอบด้าน 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพการเรียน

309,800  - 42,535 267,265 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 การพัฒนาตาม
โครงการยังไม่สามารถ
ดำเนินการให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรม แต่โรงเรียนสามารถ
ขับเคลื่อนงานได้ตาม
ศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา 
โดยเฉพาะทักษะในการ
ป้องกันภัย 6 ด้าน คือ  
1) ภัยจากยาเสพติด       
2) ภัยจากความรุนแรง     
3) ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ 
4) ภัยจาก COVIE-19     
5) ภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5       
6) ภัยจากการค้ามนุษย์ 
เพื่อให้ครูที่ได้รับการพัฒนา
ไปปรับใช้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาของตนเอง 
นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษา 
จำนวน 18 แห่ง สามารถจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

สามารถป้องกัน
และแก้ปัญหา
ของนักเรียนทั้ง
ด้านอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และ
ปัญหาทางสังคม
ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การสอน การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่
จะส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองใน
ภาวะคับขนั และจัดการกับ
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษามีระบบและ
กลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนา
ระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายและครอบคลุม
ครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย เหยื่อของความ
รุนแรง ต่างๆ และการค้า

เอื้อต่อการเรียนการสอน และ
ดำเนินการตามมาตรการ
โรงเรียนสีเขียว/โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม/โรงเรียนปลอด
ขยะได้ตามเกณฑ์ 
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                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

มนุษย์ แรงงานในภาคการ
ผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเช้ือ 
และบุคคลที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ 

2. การพัฒนาต่อยอด
โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ “เยาวชน
ทำดีถวายในหลวง” 
ของโรงเรียน สำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
 

 ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูในสังกัด  
1) มีความรู้ความ
เข้าใจการ
ดำเนินงาน
โครงการ
คุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของ
ผู้เรียน  
2) สามารถนำ
โครงการ
คุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ไป

1) ผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียน มี
ความรู้และทักษะ
การนำโครงการ
คุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
จัดการเรียนการ
สอนไปประยุกต์
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
 2) ทุกโรงเรียนมี
รูปแบบขั้นตอน
การดำเนิน
โครงการ
คุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ     
ที่ถูกต้อง 

การพัฒนาต่อยอดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทยทำดีถวาย      
ในหลวง” ของโรงเรียน                
ส่งผลให้ 
1) โรงเรียนในสังกัดจัดการ
เรียนการสอน แบบการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2) นักเรียนในโรงเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์การประเมิน มีคุณ
ลักษณ์ของคนไทยที่สมบูรณ์ 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
พร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน

 
- 

สพฐ. 
15,000 

 
3,900 

 
11,100 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่
สามารถการดำเนินโครงการ
ได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
การนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานในโรงเรียน 
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                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ประยุกต์ในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของ
ผู้เรียนต่อไป 

และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

3. โครงการค่ายเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็กไทย 
“ปลุกพลัง Kid พิชิต
ปัญหา 2” 

1) ครู
ผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน/งานการ
เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตนักเรียน 
จำนวน 51 
โรงเรียน ๆ ละ 2 
คน รวม 102 คน 
 2) วิทยากร/
เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 15 คน 

ครูที่ผ่านการ
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
แนวทางในการ
จัดค่ายเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 
2551 

ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ 
และทักษะในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนผ่านกิจกรรม จำนวน 
10 กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมเชิงบวก  
2) กิจกรรมรู้จัก รู้จริง  
3) กิจกรรมวาดภาพเป้าหมาย  
4) กิจกรรมโครงสร้างชีวิต 
5) กิจกรรม point C 
6) กิจกรรมวินัย 100%  
7) กิจกรรม 4R พาเพลิน  
8) กิจกรรมการสื่อสารสู่
ความสำเร็จ  
9) กิจกรรมการเขียนมีพลัง
มากกว่าที่คิด  
10) กิจกรรม Kahoot 

 
- 

สพฐ. 
22,250 

 
20,970 

 
1,280 

- 
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                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

4. งานชุมนุมสุดยอด
ลูกเสือ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ครั้งที่ 5 และฝึก
ทักษะลูกเสือแกนนำ
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจำปี 2564 

1) ผู้กำกับลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 
จำนวน 51 
โรงเรียน ๆ ละ 1 
คนรวม 51 คน  
2) ลูกเสือ/เนตร
นารีแกนนำ 
จำนวน 51 
โรงเรียน ๆ ละ 
10 คน รวม  
510 คน 
 3) วิทยากร/
เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 27 คน 

ลูกเสือ/เนตรนารี
ที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร มี
ความรู้
ความสามารถใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด และ
จัดตั้งหน่วย
ลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา            
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมสุดยอด
ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ครั้งที่ 5 และฝึกทักษะ
ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพ
ติด ประจำปี 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ในครั้งนี้ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
ตลอดจนมีความตระหนักถึง
ภาระหน้าที่การเป็นแนวร่วม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาผ่านกระบวน  
การลูกเสือ ภายใต้ “หน่วย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” 
 สำหรับการอบรมในปี 2564 
ทุกโรงเรียนจะได้รับชุดธง
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ลูกเสือ/เนตรนารีที่อบรมผ่าน
เกณฑ์ทุกคนจะได้รับแบดจ์
เครื่องหมายลูกเสือต้านภัย  

 
- 

สพฐ. 
213,090 

 
212,790 

 
300 

- 
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                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ยาเสพติด และผู้กำกับลูกเสือ   
ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับ
เข็มผู้กำกับลูกเสือต้านภัย       
ยาเสพติด 

5. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถาน 
ศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 
 

ผู้บริหาร
การศึกษา 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ของ
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
จำนวน 69 คน มี
ฐานความคิดใน
การแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง   
ในการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส   
ในการดำเนินงาน 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: 
ITA) มีการ
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่อง
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส   
ในการดำเนินงาน 
ยึดหลักธรรมา 
ภิบาลในการ
บริหารงาน         

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง    
ได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมการประชุมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ฯ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 จึงทำการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยการ
จัดทำคู่มือการป้องกันการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

 
- 

สพฐ. 
200,000 

 
36,000 

 
164,000 

- 
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                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

อีกทั้งมีการ
ยกระดับความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาชลบุรี ระยอง  
2) กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
สาธารณะ ฯ ดำเนินการตาม
กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ 
พัฒนาจิตอาสาแก่บุคลากร 
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง             
ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง โดยมีผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม
กิจกรรม ฯ ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรมประโยชน์ท่ีได้รับ
ทำให้ข้าราชการและบุคลากร
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ในสังกัด ได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ
และความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต และเกิด
ประโยชน์ต่อสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 3) กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
ด้านการประเมินคุณธรรม ฯ 
ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการ ฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน นโยบาย
และจุดเน้นของหน่วยเหนือ 
ทบทวน SWOT กำหนด    
ทิศทางการพัฒนา กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย  
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

4) พัฒนารูปแบบระบบ
สารสนเทศ ฯ ดำเนินการ
ประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ให้สอดคล้องรองรับ
การดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย  

กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
6. โครงการการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา
ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษของภาค
ตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor 
: EEC ) 
 

1) ครูศึกษาแนว
ทางการพัฒนา
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาเพื่อ
รองรับเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(Eastern 
Economic 
Corridor : EEC ) 
และโครงสร้าง
รายวิชาและ

1) นักเรียนไดร้ับ
การวางพื้นฐาน
การประกอบ
อาชีพสู่อนาคต 
เพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
2) นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนา
สถานศึกษาข้ัน

สถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการ ดังนี ้
1) พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor : EEC) และ
โครงสร้างรายวิชาและหน่วย
การเรยีนรู้ก่อนการจดัทำ
แผนการจดัการเรียนรู้ก่อน
สอนตามระดับชั้นที่สอนไป
จัดทำโครงสร้างรายวิชาและ

 - 1,800,000 1,800,000 - - 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

หน่วยการเรียนรู้
ก่อนการจัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ก่อนสอน
ตามระดับช้ันที่
สอนไปจัดทำ
โครงสร้าง
รายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 
2) ครูเตรียมสื่อ
ประกอบการสอน
และเครื่องมือวัด
และประเมินผล
การเรียนรู้ 
3)ครูประเมินผล
การเรียนรู้ตามที่
กำหนดใน
แผนการ จัดการ
เรียนรู้ 
4) ครูนำผลการ
ประเมินหลังสอน
ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 

พื้นฐานเพื่อ
รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก 

หน่วยการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา 
 2) เตรียมสื่อประกอบการ
สอนและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
 3) การประเมินผลการ
เรียนรูต้ามที่กำหนดใน
แผนการจดัการเรียนรู ้
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

7. โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา           
สู่การเป็นพลเมืองใน
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (English for 
developing teachers 
and directors for 
EEC) 
 

ครูกลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
จำนวน 50 
โรงเรียน ๆ ละ 
 2 คน  
รวม 100 คน 

นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ    
เพื่อการสื่อสาร   
ในชีวิตประจำวัน
ในการจัดการ
เรียนการสอน
และการสื่อสาร
ทั้งภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 

1) ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง จำนวน 117 คน         
เข้ารับการอบรม ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 วัน  
มีความพึงพอใจต่อการอบรม
ตามเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี  
ร้อยละ 46.42 
 2) ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ได้รับการนิเทศ 
ติดตามกระบวนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ    
การสื่อสาร ร้อยละ 100 

- - - - 
 

จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อ
การเดินทางและการเข้าร่วม
การอบรม คือ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ที่จัด
แบบออนไลน์ส่งผลต่อ
กระบวนการจัดการเรียน  
การสอน เพราะปัญหาในเรื่อง
ของเทคโนโลยีของนักเรียน
บางส่วนมีปัญหาในการรับ
สัญญาณ และความเข้าใจ
บางส่วนของผู้สอนที่ยังไม่
ปรับรูปแบบของกิจกรรม          
ให้เหมาะสมกับการเรียนแบบ
ออนไลน์ 

8. นิเทศ ติดตามโรงเรียน
ในโครงการคอนเน็กซ์  
อีดี ประจำปี
งบประมาณ 2564 

1) โรงเรียนใน
โครงการมีการ
จัดทำระบบ
ฐานข้อมูล

1) โรงเรียนและ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

1) โรงเรียนขับเคลื่อนการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบ        
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน
ประจำภาคเรียนแต่ละปี

 
- 
 

สพฐ. 
3,060 

 
3,060 

 
- 

1) โรงเรียนบางส่วนขาดการ
ประสานงานกับภาคประชา
สังคมมาให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือ   
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

สถานศึกษาบน
ระบบ School 
Management 
System (SMS) 
ที่เป็นปัจจุบัน  
2) โรงเรียนได้รับ
การพัฒนาด้วย
นวัตกรรม
การศึกษาจาก
ความร่วมมือของ
ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 

พื้นฐานสามารถ
ใช้ข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียนเองใน
การวางแผน
ตัดสินใจการ
บริหารงาน  
2) สำนักงานเขต
พื้นที่ได้ผลการ
สังเคราะห์การ
นิเทศติดตาม 
รายงานไปยัง
หน่วยงานต้น
สังกัด 

การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา     
ที่กำหนด 
 2) โรงเรียนได้รับการนิเทศ
ติดตามอย่างใกล้ชิดผ่านครู
ผู้รับผิดชอบงานโครงการ  
และการนิเทศติดตามโดย
ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยา
เขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ ในการ
ติดตามการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตาม
เป้าหมายของโครงการ 

2) โรงเรียนไม่มีตัวแทน ICT 
Talent ประจำโรงเรียน ทำให้
การกรอกบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบโครงการล่าช้า 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนเพิ่ม
ศักยภาพการอ่านขั้นสูง
ให้นักเรียนตามแนว
ทางการประเมิน
สมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA) 
และการเข้าใช้งาน
ระบบ PISA Style 
Online Testing 

1) ครูผู้สอนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจและนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
 2) ครูมีแนว
ทางการพัฒนา
สมรรถนะการ
อ่านของนักเรียน 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงตาม
แนวทางบันได  
6 ขั้น ของ
สถาบันภาษาไทย 
สำนักงาน
คณะกรรมการ

1) ครูมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
เพื่อครูผู้สอนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการให้
ข้อมูลป้อนกลับกับผู้เรียนได้  
2) ครูสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและ

 
- 

สพฐ. 
3,600 

 
3,600 

 
- 

 - 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 
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 3) นักเรียน
สามารถเข้าใช้
ระบบเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการ
อ่านของนักเรียน 

การศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ในการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 3) ครูผู้ดูแลระบบมีความ
เข้าใจวิธีการเข้าใช้งานระบบ 
PISA Style Online Testing 
ทุกโรงเรียน 

10. ขับเคลื่อนการสร้างหรือ
พัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
สื่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor : EEC) 
 

1) ครูออกแบบ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
เพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
2) ครูสามารถ
สร้างสื่อ
นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขต

1) นักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
อาชีพที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
 2) นักเรียนมี
ทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกตาม
หลักสูตร

1) ครูมีการสร้างหรือพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
2) ครูมีสื่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  
3) ครูที่เข้ารับการฝึกอบรม
แบบออนไลน์ท้ัง 3 หลักสูตร
มีการสร้างหรือพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมสื่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

 
- 

สพฐ. 
3,380,000 

 
3,380,000 

 
- 

ในช่วงสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหก้าร
จัดการเรียนการสอนมี
ข้อจำกัดในการพัฒนาผู้เรียน
ในบางรายวิชา 
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พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
 3) ครูที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
แบบออนไลน์ท้ัง 
3 หลักสูตรมีการ
สร้างหรือพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติม
สื่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

สถานศึกษาที่ได้
พัฒนารายวิชา
เพิ่มเติม 

กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
11. โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายเดินหน้าและ

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 และระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ได้รับการ
ประเมิน
ความสามารถ
ด้านการอ่านและ

โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศ
สำหรับการ
พัฒนา
ความสามารถ
ด้านการอ่านและ
การเขียน 

1) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนการคัดกรอง
ความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนจากเครื่องมือที่
สำนักงานคณะกรรมการ

390,000  - 195,000 195,000 เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
จึงไม่สามารถจัดทำเครื่องมือ
คัดกรองการอ่านการเขียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 ของโรงเรียนขนาด
เล็ก เป็นเอกสารจำนวน       
9 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 



~ 38 ~ 
 

  

                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ ปี 2564 

การเขียนจาก
เครื่องมือที่
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดทำขึ้น 

การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น
ในภาคเรียนที่ 2/2563 
2) นักเรียนได้รับการคัดกรอง
ความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนจากเครื่องมือที่
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น
ในภาคเรียนที่ 2/2563 และ
นำไปใช้ในการพัฒนาในภาค
เรียนต่อไป 
3) นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนจากกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

1/2564 ได้ เพราะจัดการ
เรียนการสอน แบบ Online 

12. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย
ด้วยแนวคิดการสอน
ฐานสมรรถนะ 

ครูมีสมรรถนะ
การจัดการเรียน
การสอน
ภาษาไทยด้วย
แนวคิดการสอน
ฐานสมรรถนะ 

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และ
คุณลักษณะ 
ต่าง ๆ อย่างเป็น
องค์รวมในการ
ปฏิบัติงาน การ
แก้ปัญหาเป็น

1) ครูสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้วยแนวคิดการ
สอนฐานสมรรถนะ และ
ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2) นักเรียนมีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สำหรับการ
ดำรงชีวิตในโลกยคุใหม่ 
สามารถกำกับการเรียนรู้ของ

3,600 - 3,600  - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือจาก
ไวรัสโคโรนา 2019  จึงยัง
ไม่ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม 
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การเรียนการ
สอนที่เช่ือมโยง
กับชีวิต 
ประจำวัน เรียนรู้
เพื่อให้สามารถใช้
การได้จริงใน
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในชีวิต 
ประจำวัน 

ตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์
ความรู้ไปใช้สร้างรายได้
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม
อย่างหลากหลาย 

13. โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ “รู้ทันสื่อ ก้าว
ทันเทคโนโลยี สู่ความ
เป็นพลเมือง 
ดิจิทัล” 

1) ครูผู้สอน
รายวิชาวิทยาการ
คำนวณ ในสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง          
ที่ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถจัดการ
เรียนรู้ด้านการรู้
ดิจิทัลและด้าน
การรู้ทันสื่อและ
ข่าวสาร 

1) การจัดการ
เรียนรู้สาระที่ 4 
เทคโนโลยี 
(วิทยาการ
คำนวณ) องค์
ความรู้ด้านการรู้
ดิจิทัลและด้าน
การรู้ทันสื่อและ
ข่าวสาร 
2) ศึกษานิเทศก์
ทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
นิเทศการจัดการ
เรียนรู้สาระที่ 4 
เทคโนโลยี

1) ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการ
คำนวณ ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก
การประชุมปฏิบัติการ ไป
จัดทำแผนการเรียนรู้ที่
สอดแทรกด้านการรู้ดิจิทัล 
และด้านการรู้ทันสื่อและ
ข่าวสารได้ร้อยละ 100  
2) ศึกษานิเทศกท์ุกคน มี
ทักษะด้านการสื่อสารและการ
จูงใจ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของตนเอง
สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือ 

37,200 - 4,900 32,300 1) ไม่สามารถดำเนินการจัด
ประชุม ณ สถานที่จริงได้ 
 2) การประชุมเพื่อการลงมือ
ปฏิบัติการทำได้ยากใน
ลักษณะออนไลน์ ทำให้
กระบวนการสังเคราะห์การ
จัดการความรู้ในด้านการรู้
ดิจิทัล และด้านการรู้ทันสื่อ
และข่าวสารทำได้ช้า 
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2) ศึกษานิเทศก์
มีทักษะด้านการ
สื่อสารและการ
จูงใจ พัฒนา
ทักษะ
ความสามารถ
ของตนเองสูงขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือ 
สนับสนุน
ครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน
ให้มีคุณภาพ 
3)  ได้คู่มือแนว
ทางการพัฒนา 
การเรียนรู้สาระ 
ที่ 4 เทคโนโลยี
(วิทยาการ
คำนวณ) องค์
ความรู้ด้านการรู้
ดิจิทัล และด้าน
การรู้ทันสื่อและ
ข่าวสาร 

(วิทยาการ
คำนวณ)  องค์
ความรู้ด้าน
ดิจิทัลและด้าน
การรู้ทันสื่อ
ข่าวสาร 
3) โรงเรียนมี
คู่มือแนวทางการ
จัดการเรียนรู้
สาระที่ 4 
เทคโนโลยี
(วิทยาการ
คำนวณ) องค์
ความรู้ด้านการรู้
ดิจิทัล และด้าน
การรู้ทันสื่อและ
ข่าวสาร เลือกไป
ปรับใช้ในบริบท
ของตนเอง 

สนับสนุนครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอน  
3) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง มีแนวทางคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สาระที่ 4 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
องค์ความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล 
และด้านการรู้ทันสื่อและ
ข่าวสาร ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)     
ใช้ในการเผยแพร่รูปแบบ
ออนไลน์ 
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14. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  
(O-NET, PISA) 

1) ผู้ดูแลระบบ
ระดับโรงเรียนใน
การกำกับการเข้า
ใช้ระบบทดสอบ
ออนไลน์ PISA 
Style 
2) ศึกษานิเทศก์
ทุกคนสามารถให้
คำแนะนำ ช้ีแนะ
แนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 
3) นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
การสอบ PISA 
2021 เข้าใช้งาน
ระบบทดสอบ
ออนไลน์ PISA 
Style  

1) ผู้ดูแลระบบ
ระดับโรงเรียน
และเขตพื้นที่
การศึกษา
สามารถใช้
ผลลัพธ์จากการ
เข้าใช้งานระบบ
ทดสอบของ
นักเรียนในการ
พัฒนาการเรียน
การสอนได้ 
2) ศึกษานิเทศก์
ทุกคนที่ร่วม
โครงการได้
เทคนิคการนิเทศ
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3) นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การรับการ
ทดสอบ PISA 
2021 และการ
ทดสอบ O-NET  

1)  ครูผู้รับผิดชอบงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมความ
พร้อมในการรับการทดสอบ 
PISA 2021 สามารถดำเนินการ 
ขับเคลื่อนขยายผลการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนในการเพิ่ม
สมรรถนะความฉลาดรู้ด้าน
การอ่านด้านคณิตศาสตร์ และ
ด้านวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถเข้าใช้งานระบบ 
PISA Style Test Online 
testing ได้ทุกคน  
2) ศึกษานิเทศก์พัฒนาองค์
ความรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอนและ การนิเทศเพื่อ
พัฒนาครูเพื่อเตรียมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับแนว
ข้อสอบ PISA Style  
3) นักเรียนสามารถเข้าใช้งาน
ระบบทดสอบ PISA Style 
Test Online testing ได้โดย
ไม่พบปัญหาผิดพลาดใดๆ 

21,200 - 10,400 10,800 1) สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 ส่งผลให้การ
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ไม่เป็นไปตามกำหนดการ           
ยังไม่สามารถดำเนินการใน
บางกิจกรรมได้  
2) การใช้ระบบทดสอบแก่
นักเรียนไม่สามารถดำเนินการ
ให้นักเรียนใช้งานได้ 100% 
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดและนักเรียน
เรียนรู้อยู่ที่บ้านตนเอง ซึ่ง
ขาดความพร้อมในด้านวัสดุ
และอุปกรณ์ในการเข้าใช้งาน
ระบบ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

15. โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

1) โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
จำนวน 50 
โรงเรียน มี
แนวทางการ
พัฒนาเป็นศูนย์
การเรียนรู้
พอเพียง 
2) สถานศึกษาที่
สมัครเข้ารับการ
พัฒนาสามารถ
บริหารจัดการ
และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้
พอเพียง 

1) โรงเรียนใน
สังกัดจำนวน 50 
โรงเรียน 
ดำเนินการพัฒนา
เป็นศูนย์การ
เรียนรู้พอเพียง 
2) ผู้บริหารและ
ครูมีผลการ
ดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
บริหารจัดการ
และการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
3) ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมตาม
ค่านิยมตามวิถี
ชีวิตของปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 
80 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง   
มีความพร้อมในการ
ดำเนินการพัฒนาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงให้มีความพร้อมใน
การประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้พอเพียง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้จำนวน 3 
โรงเรียน ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้มี
แนวทางการดำเนินงานให้มี
ความพร้อมที่จะดำเนินการ
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การศึกษา  
1) โรงเรียนทั้ง 50 โรงเรียนมี
แนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์
การเรียนรู้พอเพียง 
2) สถานศึกษาสามารถเสนอ
ตัวเข้ารับการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์ 
จำนวน 1 โรงเรียน ในปี
การศึกษา 2564 และเข้ารับ

- 18,000 5,600 12,400 -เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019  และกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของ
นักเรียนที่ต้องเกิดการร่วม
กลุ่มทำผลงาน  จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้  รวมทั้งมี
ข้อจำกัดเรื่องการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนออนไลน์ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

3) นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เตรียมการประเมินในรอบ 
2/2564 ต่อไป อีก 2 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนบ้านค่าย และ
โรงเรียนหนองรีมงคล          
สุขสวัสดิ์  
3) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

16. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาแนว
ใหม่ โดยต้นสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

1) สถานศึกษาใน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
จำนวน 50 แห่ง 
สามารถพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) คณะกรรม 
การนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

1)  สถานศึกษา
ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
จำนวน 50 แห่ง 
สามารถพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่

- 29,240 - - 29,240 เนื่องจากการเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค     
ติดเช้ือจากไวรัสโคโรนา 2019 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองจึง
ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน
และประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาแนวใหม่ โดย
ต้นสังกัดสำนักงานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
จำนวน 20 คน 

การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
จัดระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
กำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถ
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
ดำเนินการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ให้มีความ
เช่ียวชาญทาง
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

วิชาชีพ และ
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการเรียนรู้
รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
3) ครูจัดการ
เรียนรู้และ
ออกแบบการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของ



~ 46 ~ 
 

  

                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

หลักสูตร
สถานศึกษา มี
การบริหาร
จัดการช้ันเรียน
เชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี 
ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
ดำเนินการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำผล
ที่ได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
เรียนรู้ 
4) ศึกษานิเทศก์
มีทักษะด้านการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

สื่อสารและการ
จูงใจด้วยวิธีการ
ให้คำแนะนำให้
คำปรึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือ 
สนับสนุน
โรงเรียนให้มี
คุณภาพที่
สอดคล้องกับ
บริบท 

17. โครงการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนใน  
สำนักงานเขต
พื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาชลบรุี 
ระยอง ไดร้ับการ
นิเทศติดตาม ตาม
แผนปฏิบัติการ
นิเทศ ประจำปี
งบประมาณ 2564 
ตามกลยุทธ์ ของ 
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

โรงเรียนใน  
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี 
ระยอง จำนวน 50 
โรงเรียน 
ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษาตาม  
กลยุทธ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
จำนวน 51 โรงเรียน 
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามกลยุทธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

330,000 - 325,000 5,000 - 
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พื้นฐานอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

18. โครงการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

ครูผู้รับผิดชอบ
งานนิเทศภายใน 
จำนวน 50 
โรงเรียน ๆ ละ 
1 คน ได้รับการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิค
และรูปแบบการ
นิเทศพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา และ
เทคนิคและ
รูปแบบการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
 

โรงเรียนสามารถ
พัฒนาเทคนิค
และรูปแบบการ
นิเทศพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการนิเทศ
ภายใน เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
เป็นระบบชัดเจน
ลงสู่การปฏิบัติได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศ
ภายใน จำนวน 51 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน ได้รับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและ
รูปแบบการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
2) ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศ
ภายใน จำนวน 51 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน ได้รับการ
พัฒนาเทคนิคและรูปแบบการ
นิเทศพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3) โรงเรียนสามารถพัฒนา
เทคนิคและรูปแบบการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา             
ได้อย่างเป็นระบบ สามารถ
ดำเนินการนิเทศภายใน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

43,200 - 39,820 3,380 - 
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19. โครงการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

1) คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ 
2) สถานศึกษาใน
สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน จำนวน 
2 ครั้ง 

สถานศึกษาใน 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
จำนวน 50 
โรงเรียนมีการ
บริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 

1) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายชัดเจนโดยมี
การปรับแผนพัฒนา คุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของ ชุมชนและ
สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นของ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน โดยมีการทำงาน
อย่างเปน็ระบบเป็นขั้นตอน
และมีสมรรถนะในการบริหาร
จัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
โดยมีการบริหารจัดการ
บุคลากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพตาม
นโยบายอย่างเต็มที่ ทั้งที่มี
บุคลากรขาดบางสาขาวิชา 
โดยในการจัดการเรียนการ
สอนคุณครูมุ่งเน้นการเรียน
การสอนแบบ Active 
learning มกีารใช้ระบบ ICT 
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน/

238,400 - 30,000 208,400 จากสถานการณ์โควิด จึงไม่
สามารถออกนิเทศได้ในครั้งที่ 
2 จึงต้องปรับรูปแบบเป็นการ
นิเทศผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
ทำให้ไม่สามารถพูดคุย
รายละเอียดในบางประเด็น
ของทุกโรงเรียนได้ครบถ้วน 



~ 50 ~ 
 

  

                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

การติดต่อสื่อสารและใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเรียนและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน
ทุกด้าน ทุกโอกาสอย่าง
ต่อเนื่องและโรงเรียนยังมี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน 
 3) ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและ
เต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันมี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน 
และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และ
ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนอีกทั้งได้มีการพัฒนา
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ความรู้ในยุคการใช้สื่อ
ออนไลน์ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของการติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
และมีทัศนคติเชิงบวกในการ
ดำเนินงานได้ในทุกด้าน 
 4) ด้านหลักสูตรศึกษาได้
ดำเนินการปรับให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันตาม
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และมีการ
พัฒนางานวิชาการ ผ่าน
นวัตกรรมและสร้างสรรค์
ผลงานระดับประเทศและได้
ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ตาม
แนวทางของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้ได้รับความรู้ 
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เป้าหมาย 
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ความเข้าใจในการเรียนได้ทุก
สถานการณ์  
5) คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน/
ชุมชนให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน
เป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 

20. โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

1) ครู/ผู้บริหาร
โรงเรียนและ
บุคลากรทุกกลุ่ม
งานในสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
สามารถสร้างองค์
ความรู้ในการ
ทำงานโดย
ภาพรวมได้ไม่ต่ำ
กว่า 1 เรื่องและ
มีแผนการจัดการ

โรงเรียนและกลุ่ม
งานภายใน 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
เป็นองค์กรที่มี
การบริหาร
จัดการเป็นเลิศใน
การจัดการ
ความรู้ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

เกิดการกระตุ้น ส่งเสริม 
ความตระหนักให้ครู/ผู้บริหาร
โรงเรียนและบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง           
มีวัฒนธรรมร่วมกันในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้ซึ่ง
องค์ความรู้และการจัดการ
ความรู้ที่นำไปปฏิบัติและ
พัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 

20,000 - 2,200 17,800 บุคลากรในบางส่วนยังไม่ให้
ความสำคัญในการเรื่องการ
จัดการความรู้ด้วยเห็นเป็น
เรื่องที่ตนเองได้กระทำเป็น
ประจำและต้องมาเขียนสรุป
องค์ความรู้ ซึ่งมองว่าเป็น
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่
แท้จริงถ้าบุคลากรยังขาดการ
ฝึกจัดระเบียบการจัดการ
ความรู้ย่อมจะส่งผลในการ
พัฒนางานที่โลกแห่งความรู้
ได้วิ่งนำไปข้างหน้าตลอดเวลา 
ซึ่งจะทำให้ทักษะและความรู้
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ความรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
2) โรงเรียนและ
กลุ่มงานภายใน 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
เป็นองค์กรที่นำ
การจัดการ
ความรู้ไปใช้ใน
การดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจและ
เป้าหมายที่
ต้องการ 

พันธกิจและ
เป้าหมายที่
ต้องการ 

นั้นล้าสมัยต่อการพัฒนางาน
ในยุคโลกาภิวัฒน์เช่นปัจจุบัน 

21. โครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวมด้าน
การคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาและด้าน
การจัดทำแผนจัดการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคล 
(Inclusive Education) 

1) ครูผูร้ับผดิชอบ
การเรียนร่วมใน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศกึษาชลบุรี 
ระยอง จำนวน  
33 คน ไดร้ับ  

นักเรียนที่มีความ
บกพร่องได้รับ
การคดักรองคน
พิการทาง
การศึกษาและ
ไดร้ับการจดั
การศึกษาที่
ถูกต้องเหมาะสม

โครงการประสบผลสำเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้    
ผู้เข้ารับการอบรมยอมรับและ
ได้ประโยชน์จากการอบรม
จริง ในด้านการให้ความรู้ การ
สร้างเจตคติ และการเสริม
ทักษะให้สามารถมีความรู้ 
ทักษะ เบื้องต้นต่อการคัด

38,380 - 12,060 26,320  เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
จากไวรัส โคโรนา 2019 จึง
ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการอบรม
แบบออนไลน์  ซึ่งมีอุปสรรค
เรื่องความเสถียรของสัญญาณ
อินเตอร์เนต็ เวลาในการฝึก
ทักษะและลงมือปฏิบัติไม่
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ของครูสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

การอบรมการคัด
กรองความพิการ
ทางการศึกษาทั้ง 
9 ประเภท และ
การจดัทำแผน 
การจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
(Inclusive 
Education 
Program) 
2) ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบการ
เรียนร่วมในสังกดั 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษาชลบุรี 
ระยอง จำนวน 11 
คน  มีความรูด้้าน
การเรียนรวมและ
สามารถ
ดำเนินการนิเทศ 
ติดตามใหค้ำ 
ปรึกษาด้านการ
จัดการเรียนรวม

ตรงตามความ
ต้องการ เพื่อ
ไดร้ับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามที่
กฎหมายกำหนด 
โดยได้รับโอกาส
และบริการทาง
การศึกษาในทุก
ระบบที่
หลากหลายอย่าง
มีคุณภาพและ
ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุขตาม
ศักยภาพของแต่
ละบคุคล 

กรองผู้พิการ และ การจัดทำ
แผนรายบุคคล มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง
ของครูที่ปฏิบัติงานเรียนรวม
ในโรงเรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่ 

เพียงพอ  และการนิเทศ
ออนไลน์คณะครูบางแห่งขาด
ความร่วมมือในการตอบแบบ
นิเทศออนไลน์ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ให้แก่โรงเรยีนใน
สังกัดได ้

22. การให้คำปรึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ 
 

1) นักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ 
กระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา 
และความ 
สามารถด้าน
วิทยาการคำนวณ 
และการออกแบบ
และเทคโนโลยี 
เกิดทักษะด้าน
การคิดเชิง
คำนวณพื้นฐาน 
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
และพื้นฐานการ

1) นักเรียน
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 
2) โรงเรียนมีทีม
ผู้นิเทศที่สามารถ 
นิเทศการจัดการ
เรียนรู้สาระ
เทคโนโลยีแบบ
ให้คำปรึกษา  
3) ครูสามารถ
พัฒนาสมรรถนะ
สำคัญด้านการ
จัดทำสื่อ การ
ออกแบบ การ
เรียนรู้ และวัด
ประเมินผลได้
อย่างเหมาะสม  

ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
ร่วมกับโครงการการประชุม 
“รู้ทันสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล” 
การจัดการศึกษาในการสอน
ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ
และการออกแบบและ
เทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะและพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการเตรียมความ
พร้อมใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 
- 

สพฐ. 
10,000 

 
- 

 
10,000 

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้
การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
กำหนดการ และไม่สามารถลง
พื้นที่จริงได้ จึงใช้การบูรณา
การกิจกรรมกับโครงการที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

รู้เท่าทันสื่อและ
ข่าวสาร 
 2) หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
สามารถให้
คำปรึกษาในการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ 
และการออกแบบ
และเทคโนโลยีได้  
3) ครูผู้สอน
รายวิชาวิทยาการ
คำนวณ และการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี ใน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
ได้รับการ
ฝึกอบรมให้มี

4) ศึกษานิเทศก์
มีเครือข่ายทีม
นิเทศการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการ
คำนวณทุก
โรงเรียนในสังกัด 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ความรู้ความ
เข้าใจและ
ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเกิด
ด้านการคิดเชิง
คำนวณ พื้น
ฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
และพื้นฐานการ
รู้เท่าทันสื่อและ
ข่าวสาร 
 4) ศึกษา 
นิเทศก์มีทักษะ
ด้านการสื่อสาร
และการจูงใจ 
พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ของตนเองสูงขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือ 
สนับสนุน
ครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการ
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

สอนในช้ันเรียน
ให้มีคุณภาพ 

23. ส่งเสริมการทำวิจัยเชิง
พื้นที่เพื่อการจัดทำ
นโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ 
 

มุ่งให้นักเรียน
ได้รับการจัด
การศึกษาที่
สอดคล้องตาม
บริบทตาม
สถานการณ์การ
จัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
และพื้นที่ตั้ง ทำ
ให้ได้นโยบายใน
การดำเนินการ
ขับเคลื่อนระดับ
เขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อให้
โรงเรียนใช้เป็น
แนวกำหนด
นโยบายการ
ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาต่อไป 
สำหรับครูผู้สอน
จะได้ใช้เป็น
แนวทางในการ

การกำหนดเป็น
นโยบายระดับ 
เขตพื้นที่
การศึกษาทำให้
สามารถ
ดำเนินการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนให้
สอดคล้องตาม
บริบทและ
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือจาก
ไวรัสโคโรนา 
2019 ( covid-
19) ได้อย่างตรง
เป้าหมาย
ยกระดับคุณภาพ
ของผู้เรียนได้ตาม
ศักยภาพและการ
จัดการศึกษาทั้ง
รูปแบบออนไลน์

1) กลยุทธ์การจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
ระยอง จะมีความแตกต่างกัน
ตามการวิเคราะห์ SWOT 
analysis ซึ่งจะแตกต่างกันใน
ด้านบริบทความพร้อมขนาด
โรงเรียนและสถานที่ตั้ง  
2) การพัฒนานักวิจัยแกนนำ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้
นักวิจัยทั้งหมด 20 คน ในการ
ขับเคลื่อนและขยายผลจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายและการ
ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของการ
จัดการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 

 
- 

สพฐ  
30,000 

 
20,000 

 
10,000 

ครูผู้สอนยังมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แต่ยังมีข้อจำกัดด้าน
สื่อและเทคโนโลยีการกำกับ
ติดตามการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

จัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ผลจากการ
ประชุมได้เป็น
ข้อเสนอเชิง
นโยบายพื้นที่
การศึกษา 

และ on hand 
ครูผู้สอนสามารถ
จัดการสอนและ
เป็นแนวทางใน
การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องตาม
นโยบาย เขต
พื้นที่การศึกษา
ใช้เป็นแนวทางใน
การกำกับติดตาม
การขับเคลื่อน
การจัดการศึกษา
ในสถานการณ์ 
covid-19 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
24. โครงการส่งเสริมพัฒนา

ระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจำปี 
2564 

1)ครูแนะแนว ครู
ที่ปรึกษา ครู
ปกครอง จำนวน 
150 คน 
2) วิทยากร/
เจ้าหน้าที่

1) ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
2) นักเรียนมี
ทักษะชีวิตที่ดี 

1) การพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (อบรมให้
ความรู้ 1 วัน)  ส่งผลให้ครู
ผู้รับผิดชอบระบบการดูแล
ช่วยหลือนักเรียน และครู 
แนะแนว ได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความเข้าใจและ

36,800 20,000 28,120 28,680 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนาโควิด 2019 (COVID-
19) เพื่อลดความเสี่ยงการติด
เช้ือจากโรค ทำให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประชุมเป็นแบบออนไลน์  
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 10 คน 

สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุขและ
ปลอดภัย 
3) นักเรียนได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาตาม
ศักยภาพ 

สามารถพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ได้ สามารถนำความรู้ ทักษะ 
เทคนิค และประสบการณ์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
2) การคัดเลือกสถานศึกษา  
ที่ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ผลดังนี้    
- โรงเรียนขนาดใหญ่ 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ได้แก่ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
รางวัลเหรียญทอง ได้แก่  
โรงเรียนพานทอง,- โรงเรียน
บ้านบึง “อุตสาหกรรม-       
นุเคราะห์” , โรงเรียนมาบตา-
พุดพันพิทยาคาร และ
โรงเรียนบางละมุง รางวัล
เหรียญเงิน ได้แก่ - โรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง , โรงเรียน  
วัดป่าประดู่ 

อาจส่งผลให้การใช้จ่ายไม่
เป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณที่กำหนดไว้ 
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เป้าหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

- รางวัลครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ ได้แก่ 
นายเรวัฒน์ มะศักดิ์ โรงเรียน
นิคมวิทยา 
3)การตรวจเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง โดยออกตรวจ
พื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวัง
เหตุอันไม่เหมาะสมเนื่องในวัน
ลอยกระทง สนธิกำลัง
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) เจ้าหน้าที่
ตำรวจ ทหาร และฝ่าย
ปกครองในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2563 เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย ลดเหตุ
พฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่
เหมาะสม 
และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ได้จัดการประกวด
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งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

คลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ หัวข้อ “เยาวชน
รุ่นใหม่ รักอย่างปลอดภัย 
ห่างไกล COVID–19” ภายใต้
กรอบแนวคิดของการส่งเสริม
ความรักทุกรูปแบบ มีความ
ปรารถนาดี และห่วงใย รู้จัก
ให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์
แห่งความสุข : ครอบครัว
ปลอดภัยและโรงเรียน
ปลอดภัย (Happiness 
Valentine’s Day : safety 
family and safety school) 
รวมถึงมีความปลอดภัยจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) นั้น ผลการ
ตัดสินโครงการประกวดคลิป
วีดิโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ รัก
อย่างปลอดภัย ห่างไกล 
COVID–19 มีดังนี้  
1. รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ทีม 
AV WATPA โรงเรียน 
วัดป่าประดู่ 



~ 63 ~ 
 

  

                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
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ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 ได้แก่ ทีมฝ้ายคำ 
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2  ได้แก่ ทีม KP develop 
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงาม
วิทยา  
4. เกียรติบัตรเข้าร่วม  
 - ทีมวิวรรค สตูดิโอ โรงเรียน
สัตหีบวิทยาคม    - 
 - ทีม WCW challenge boy 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา  
 - ทีมทุ่งเหียง โรงเรียน 
ทุ่งเหียงพิทยาคม 

25. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน ปี
การศึกษา 2564 

ผู้บริหารและครูที่
รับผิดชอบงาน
การแก้ไขปัญหา
นักเรียนออก
กลางคัน 
โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 50 
โรงเรียน ๆ ละ 
 2 คน และ
เจ้าหน้าที่

ผู้บริหารและครู
ได้แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและ
ติดตามเด็กออก
กลางคันของ
โรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จัด
อบรมให้ความรู้ผู้บริหารและ
ครูที่รับผิดชอบงานการแก้ไข
ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
ในสังกัด จำนวน 51 โรงเรียน 
(รับโอน 1 โรงเรียนมาบยาง
พรวิทยาคม) โรงเรียนละ 2 
คน จำนวน 102 คน และ
เจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง 5 คน 

33,400 - 6,000 27,400 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 จึงต้องดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโดยการจัดประชุมผ่าน
ระบบ Cisco Webex 
Meeting 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 5 คน  
รวม 105 คน 

รวมทั้งสิ้น 107 คน ในวันที่ 
29 กันยายน 2564 เป็นการ
จัดประชุมผ่านระบบ Cisco 
Webex Meeting เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) โดยให้
ความรู้แกผู่้เข้าประชุมตาม
แนวทางการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ เรื่อง การย้าย
นักเรียน การติดตามนักเรียน 
การจำหน่ายนักเรียนแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กออกกลางคันเพื่อให้
ปัญหาเด็กออกกลางคันของ
นักเรียนในสังกัดลดลง 

26. ส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และบำเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมี 
ที่เรียน) หน่วย 

1) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา     
ปีท่ี 6 ในโรงเรียน
สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ในโรงเรียน
สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต

ผลการดำเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
หน่วยประสานงานภาค

 
- 

สพฐ. 
65,000 

 
65,000 

 
- 

1) เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 ทำให้การ
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียน
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ



~ 65 ~ 
 

  

                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
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ประสานงาน ภาค
ตะวันออก ประจำปี
งบประมาณ 2564 
 

6, 7, 17, 18 
จำนวน 187 แห่ง  
2) มหาวิทยาลัย
ที่ให้ความร่วมมือ
จัดสรรโควตา 
จำนวน 5 แห่ง 
ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา, 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต
กำแพงแสน, 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
วิทยาเขต
ปราจีนบุรี และ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

6, 7, 17, 18 ได้
เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดม 
ศึกษาตาม
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ของตนเองตาม 
“โครงการเด็กดีมี
ที่เรียน” 

ตะวันออก ประจำปี
งบประมาณ 2564 จากการ
ประสานงานได้รับจัดสรร
โควตาจากสถาบันอุดมศึกษา 
จำนวน  5 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน, 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง ซึ่งได้รับ
จัดสรรโควตาพิเศษ จำนวน 
1,055 คน มีนักเรียนสมัคร 
จำนวน 1,861 คน และมี
นักเรียนผ่านการคัดเลือกรวม 
จำนวน 285 คน 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
“โครงการเด็กดีมีที่เรียน” 
ล่าช้า ซึ่งปกติต้องดำเนินการ
เสร็จสิ้นช่วงต้นเดือนมกราคม 
แต่สำหรับปีนี้เลื่อนมาถึง
กุมภาพันธ์ ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย
ที่จัดสรรโควตาให้เป็นอย่างดี  
2) นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือก
สมัครคณะยอดนิยมจำนวน
มาก ทำให้เกิดอัตราการ
แข่งขันสูงในการพิจารณา
คัดเลือกฯ ส่วนใหญ่จะถูก 
คัดออก เช่น คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะโลจิสติกส์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
เป็นต้น  
3) นักเรียนบางส่วนที่ได้รับ
การคัดเลือกตามโควตา 
“โครงการเด็กดีมีที่เรียน” 
แล้วไม่ไปรายงานตัว ทำให้
มหาวิทยาลัยลดจำนวนโควตา
ที่จัดสรรให้ในปีต่อไป 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง 

27. สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จำนวนนักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 
ประจำภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 และภาค
เรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 
จำนวนทั้งสิ้น 
79,281 คน 

นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ทุกระดับ โดย
เน้นการ
เสริมสร้าง
ความคิด
สร้างสรรค์    
ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ ผ่านการ
ใช้สื่อ อุปกรณ์
การเรียนและ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

นักเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 และภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับโอกาส    
การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและลดความ   
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 
- 

สพฐ. 
527,758,118 

 

 
527,758,118 

 
- 

- 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
28. ประชุมจัดงานวิจัยใน

ประเด็นของการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ 2564 
สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 
 

1) โรงเรียนใน
สังกัดจำนวน  
7 โรงเรียน มี
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัยในประเด็น
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อมประจำปี
งบประมาณ2564 
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง  
2) มีการขยายผล
โรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด
มีการศึกษาวิจัย
ในประเด็นของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 

1) โรงเรียนมีการ
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัยในประเด็น
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม     
2) ผู้บริหารและ
ครูให้ความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     
3) นักเรียนมีให้
ความตระหนักถึง
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้
ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้
จัดการประชุมจัดทำงานวิจัย
ในประเด็นของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อให้
รายงานผลการดำเนินงานที่
ประสบความสำเร็จของ
โรงเรียนในสังกัด และสรุป
เป็นแนวทางในการนำเสนอใน
รูปแบบงานวิจัย ขยายผลไปสู่
ผู้ที่สนใจและองค์กรภายนอก 
จากผลการดำเนินโครงงานได้
มีโรงเรียนที่มีผลงานดำเนิน
โครงการเชิงประจักษ์ 3 
โครงการ ได้แก่ โรงเรียนชล
กันยานุกูล โรงเรียนปลวกแดง
พิทยาคม และโรงเรียนพาน
ทอง ซึ่งได้รวบรวมเป็น
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ดังที่

 
- 

สพฐ. 
14,800 

 
8,400 

 
6,400 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้
การดำเนินโครงการ มี
ข้อจำกัดไม่สามารถเห็นภาพ
การดำเนินโครงการอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งไม่สามารถ
นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
ณ โรงเรียนได้ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 สังกัด
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
3) การศึกษาวิจัย
ในประเด็นของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

จะนำเสนอในรายงานเป็น
รูปเล่มต่อไป  และมีการขยาย
ผลวิจัยสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 100% ที่เข้ารับการ
ประเมินเพื่อให้ผู้เรียนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
พร้อมในทุกมิติตาม
มาตราฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
และจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
29. โครงการจัดตั้ง

งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง

สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

30,000  - 14,290 15,710 เนื่องจาก สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินงานกระช้ัน  ทำให้
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ
ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2565   
จำนวน 1 ฉบับ 

มัธยมศึกษา
ชลบรุี ระยอง 
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ    
งบลงทุน รายการ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
ตามความจำเป็น
และความขาด
แคลน 

2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา , จัดทำคำขอจัดตั้ง
งบประมาณจัดตั้งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียน
ทั่วไป) และตั้งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล) พร้อม
บันทึกผลการจัดตั้ง
งบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ 
http://budget65 
.jobobec.in.th 

คณะกรรมการฯ มีข้อกำจัด
เรื่องการตรวจพิจารณา  
ความขาดแคลนของโรงเรียน
เชิงประจักษ์ ณ สถานที่จริง 

30. โครงการประชุม
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะ 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
– 2566 และการจัดทำ

1) ผู้เข้าร่วม
ประชุม
ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง  
มีแผนพัฒนา
การศกึษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มี
การประชุมหารือและร่วมกัน
กำหนดทบทวน SWOT 
กำหนดทิศทางการพัฒนา 
กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 

38,120  - 20,988 17,132 - 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง, 
ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วยและ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
นโยบายและแผน 
รวม 16 คน 
 2) แผนพัฒนา
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ   
3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 -2566 
จำนวน 1เล่ม 
3) แผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
จำนวน 1 เล่ม 

ขั้นพื้นฐานระยะ 
3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 
และแผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารจัด
การศึกษาใน
ทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล้อง 
กับความต้องการ
ของพื้นที่และ
นโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบเป็นแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
รวมทั้งกำหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ วิเคราะห์ 
พิจารณารายละเอียดของ
โครงการทีเ่สนอขอ
งบประมาณ ให้เป็นไปตาม
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พันธกิจ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และนโยบายใน
การดำเนินงานของหน่วย
เหนือ และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี 
ระยอง 

31. โครงการนิเทศ กำกับ 
ติดตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

1) โรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่งมี
รายงานสรุปการ
ใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
2) โรงเรียน
ดำเนินกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 
3) นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
โครงการโรงเรียน
สุจริต 

1) ผู้เรียนมีการ
ประเมินผลตาม
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 
80 
2) ผู้บริหารและ
ครูมีผลการ
ดำเนินงาน
กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 
3) นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
โครงการโรงเรียน
สุจริต 
 

1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
เห็นความสำคัญของความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น
รูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่
ถูกต้อง  
2) โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- 68,000 51,000 17,000 เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จึงทำให้การดำเนิน
โครงการและกิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมของนักเรียน
ที่ต้องเกิดการร่วมกลุ่มทำ
ผลงานจึงไม่สามารถจัด
ดำเนินการได้ รวมทั้งกิจกรรม
การนิเทศ ณ โรงเรียน 



~ 72 ~ 
 

  

                                                                   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

32. กิจกรรม 5 ส. “Big 
Cleaning Day 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง มี
ความพร้อมด้าน
อากคารสถานที่
ในการให้บริการ
ด้านการศึกษาแก่
ข้าราชการครู 
บุคลากรและ
นักเรียนในสังกัด 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง มี
มาตรการกำกับ 
ดูแล ป้องกัน
ตลอดจนแผน
รองรับ
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 
(COVID- 19) 

1)  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง มีความพร้อมด้าน
สถานที่และความปลอดภัยใน 
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ในการ
ให้บริการแก่ข้าราชการครู 
บุคลากร ผู้ปกครองและ
นักเรียนตลอดจนประชาชน
ทั่วไป  
2) บุคลากร มีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคมมีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ 
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบ และทำประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี 
 

- - - - - 
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33. โครงการพัฒนาศกัยภาพ 
รองผู้อำนวยการ
สถานศกึษาให้มสีัมฤทธิ์
ผลการปฏิบตัิงานตาม
กรอบภารกจิของ
สถานศกึษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ของระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

1) ข้าราชการครู
ตำแหน่ง รอง 
ผอ.สถานศึกษาที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง
เดือนตุลาคม 
2563 จำนวน  
85 คน 
2) ข้าราชการครู
ทีไ่ด้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเดือน
ตุลาคม 2563 
จำนวน 40 คน 
3) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานใน 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
จำนวน 20 คน 

1) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและ
สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ
และมีเจตคติที่ดี
ในการประกอบ
วิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
3) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพและ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
จำนวนรวม 96 คน ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ และมีการ
พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ 
ส่งเสริมการมีคุณธรรม ความ
มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู
กตเวที มีสติปัญญา การตรง
ต่อเวลา มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการศึกษาการจัด
การศึกษา มีความเป็นมือ
อาชีพ มีความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นผู้บริหาร 
เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำ
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

470,770 - 470,770 - - 
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สามารถปฏิบัติ 
งานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

34.  โครงการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รอง
ผู้อำนวยการสถาน 
ศึกษาที่บรรจุและ
แต่งตั้งใหม่ สังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในระยะเวลา 1 ปี 

1) ข้าราชการครู
ตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
จำนวน 86 คน 
2) คณะกรรมการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิผ์ลการ
ปฏิบัติงาน 
จำนวน 26 คน 
3) คณะทำงาน 
จำนวน 4 คน 

ข้าราชการครู
ตำแหน่ง รอง 
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาได้รับ
การประเมิน
สังฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาตามกรอบ
ภารกิจของ
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ และ
นโยบายของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ

ข้าราชการครู ตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่าน
การประเมินสัมฤทธิผ์ลการ
ปฏิบัติงานในหน้าทีต่าม
เกณฑ์  เป็นผู้ที่มีความรู้ความ 
สามารถในการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามกรอบภารกิจ
ของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ซึ่งจะสามารถเป็นเครื่องมือ

40,000 - 30,310 9,690 เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการฯ (รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา) บางส่วนได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จึง
เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้ารับ
การประเมินสัมฤทธิผ์ลการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาตาม
แผนที่กำหนดไว้ได้ 
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การศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

สำคัญในการพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณลักษณะตามที่
สังคมต้องการ ซึ่งเป็นสังคมใน
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มี
ความสลับซับซ้อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

35. โครงการการตรวจและ
ประเมินผลงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ข้าราชการครู
และบุคลการทาง
การศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
จำนวน 21 ราย 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดั 
สำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษา 
มัธยมศกึษาชลบุรี 
ระยอง จำนวน 21 
ราย ไดร้ับการ
ตรวจและประเมิน 
ผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนเปน็
วิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการตรวจ
และประเมินผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็น 
วิทยฐานชำนาญการพิเศษ 
ร้อยละ 100 ของผู้ขอรับการ
ประเมิน 

 
- 

สพฐ  
88,900 

  
24,252 

 
64,648 

สาเหตุทีเ่บิกจ่ายเงิน
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน 
1) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ประกอบการประเมินต่อผู้
เสนอ 1 ราย จำนวน
ค่อนข้างมาก  
 2) จากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือจาก
ไวรัส COVID -19 ทำให้การ
ประชุมล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินเวลาทีก่ำหนด และ
เปลี่ยนเป็นการประชุมใน
รูปแบบออนไลน์แทน 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

36. โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีองค์ความรู้และ
เสริมสร้างเครือข่าย 
การบริหารจัดการ 
แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และ 
จัดการศึกษาในสังคม
พหุวัฒนธรรรม 
 

1) การพัฒนา
ผู้บริหารการ 
ศึกษา ในสังกัด 
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
จำนวน  2 คน 
2) การพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา ใน
สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง
จำนวน 44 คน 

คณะผู้บริหาร
การศึกษาและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
แนวคิดและ
พฤติกรรมเกิด
ความตระหนัก  
ในการอนรุักษ์
วัฒนธรรมซึ่งเป็น
มรดกให้สบืต่อไป
ถึงชนรุ่นหลัง และ
บูรณาการในการ
จัดการศึกษาคู่ไป
กับการทำงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 
คน ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ และมีการพัฒนา
ทักษะในด้านต่าง ๆ ส่งเสริม
การมีคุณธรรม ความมี
ระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู
กตเวที มีสติปัญญา การตรง
ต่อเวลา มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการศึกษา
แบบสังคมพหุวัฒนธรรม 

222,200 - 209,800 12,400 สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนเพราะบุคลากรบางท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
เพราะภารกิจเร่งด่วน 

37. การนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

1) โรงเรียนใน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

โรงเรียนใน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี 

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
จังหวัดชลบุรี และ จังหวัด
ระยอง จำนวน 50 โรงเรียน 

 
- 

สพฐ. 
43,200 

 
39,820 

 
3,380 

- 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

ชลบุรี ระยอง  
จำนวน 50 
โรงเรียน  
2) บุคลากรใน
โรงเรียน 50 
โรงเรียน 

ระยอง  จำนวน 
50 โรงเรียน 
ดำเนินการพัฒนา
เทคนิคและ
รูปแบบ การนิเทศ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
เป็นระบบชัดเจน
ลงสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ดำเนินการพัฒนาเทคนิคและ
รูปแบบการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

38. ครูครบวงจร โรงเรียนใน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง มี
ธุรการโรงเรียน 
ครบตามที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผลจากการ
ดำเนินโครงการ
ครูธุรการครบ
วงจร ทำให้ลด
ภาะที่นอกเหนือ 
จากการสอนของ
ครู ครูมีเวลาสอน
เต็มเวลา ส่งผล
คุณภาพการจัด
การศึกษาสูงขึ้น 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง ดำเนินโครงการ
ครูธุรการครบวงจร โดยจัด
จ้างธุรการโรงเรียนให้กับ
โรงเรียนในสังกัด ตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความจำเป็นและขาดแคลน 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

 
- 

สพฐ. 
8,266,684 

 
8,291,284 

 
24,600 

- 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ 
จำนวน 51 อัตรา 

39. ครูคลังสมอง สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง มี
อัตราจ้าง ครูคลัง
สมอง (ขาดแคลน
ครูวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์) 
จำนวน 2 
โรงเรียน 

ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนสูงขึ้น
เสริมสร้างขวัญ
และกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
โรงเรียนทีป่ระสบ
ปัญหาการขาด
แคลนครู
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพิ่ม
สูงขึ้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ดำเนินโครงการครูคลังสมอง 
ตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา 
ส่งผลให้ลดปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ส่งผลการบริหารจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
- 

สพฐ. 
378,720 

 
373,380 

 
5,340 

เนื่องจากลดยอดส่งเงิน
ประกันสังคมตามมาตรการ
เยียวยาจากผลกระทบของ
โรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา 
2019 ของรัฐบาล จึงทำให้มี
งบประมาณคงเหลือ 

40. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
ดำเนินการสรรหา
ผู้มีความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ตรงตาม

นักเรียนได้รับ
การจัดการศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากครูผู้มีความ
พร้อมทั้งด้าน
องค์ความรู้ ด้าน
ทักษะกระบวนการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ดำเนินการโครงการครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน      
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
ระเบียบและกฎหมาย               
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 อัตรา 
เด็กได้เรียนกับครูที่มี

 
- 

สพฐ. 
612,000 

 
561,000 

 
51,000 

- 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบ 
ประมาณ 
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค สพม.ชบรย ส่วนอื่น ๆ 

ความจำเป็นและ
ต้องการ ซึ่งเป็น
ครูดี ครูเก่ง มี
ประสบการณ์
ด้านวิชาชีพ 
ส่งผลให้การจัด
การศึกษาแก่
นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

และประสบการณ์ 
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
ให้กับนักเรียนได้
อย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์ตรง ได้ความรู้
จริงไม่ต้องพัฒนาใหม่ เกิด
ความต่อเนื่องในการจัดการ
เรียนรู้ ไม่ขาดช่วงขาดตอน 
และได้บุคคลที่มีความพร้อม
ทั้งจิตวิญญาณครู องค์ความรู้ 
ทักษะกระบวนการ ซึ่งช่วย
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่
เด็กที่จะได้เรียนรู้กับครูที่
เพียบพร้อมและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู อีกทั้งเพื่อให้
สถานศึกษา มีครูดี ครูเก่ง ทีมี
ผลการสอนในเชิงประจักษ์   
มีจิตวิญญาณของความเป็น
ครูสูง และเป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครู
จากรุ่นสู่รุ่น 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  โดยสรุปภาพรวม มาตรฐานที่ 3   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  โดยมีรายละเอยีด
ดังนี้ 
  

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ พอใช้ 
2. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

3. ผู ้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย 

1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 

ดีเยี่ยม 

4. ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
   ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
   ประกอบด้วย 
    1) จำนวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1 
    2) อัตราการออกกลางคันลดลง 
    3) อัตราการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้น ป.6/ม.3/ม.6 
    4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
       และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม  
       เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
    5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  
         ในสายอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการ 
    ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีมาก 

6. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ 
   การจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 
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ส่วนที่  4 

 
แนวทางการพัฒนาปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

…………………………………….. 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายของหน่วยงานอื่นๆ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพื่อกำหนดทิศท าง 
ในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) 

  วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  

สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 
ค่านิยมองค์กร 
“ซื ่อสัตย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม” ตัวย่อ “ISPM”  (Integrity  Service mind  

Polite  Morality)    
         พันธกิจ  

                     1.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลความปลอดภัยด้านเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

    3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษา
ต่อ เพ่ือการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

    4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความ
เชี่ยวชาญ สมรรถนะตรงตามสายงาน และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

    5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กำกับติดตาม ประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
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 เป้าประสงค์ 
    1. ผ ู ้ เร ียนยึดมั ่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยด้านเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

    2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

    3. ผู ้เรียน และสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะ 
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทำและปรับตัวในการ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญ สมรรถนะ
ตรงตามสายงาน และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีระบบบริหารจัดการ กำกับติดตาม 
ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 
นโยบายและกลยุทธ์ 

ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ 
▪ ส ่ ง เ ส ร ิ มกา รจ ั ดการศ ึ กษา ให ้ ม ี ค ว ามม ั ่ น ค งและคว ามปลอดภ ั ยจ ากภั ย  

ทุกรูปแบบ 

ข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
▪ สร้างโอกาส และความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง   

ที่มีคุณภาพ 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 
▪ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
▪ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
▪ ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 
▪ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ กำกับติดตาม ประเมินผล ที ่มีประสิทธิภาพตาม  

หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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คณะทำงาน 

 

ที่ปรึกษา 
1.นายสมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
2.นายไพทูล  อยู่เกตุ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
3.นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันตพิงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
4.นายจิรกร  ฐาวิรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

คณะทำงาน 
1.นายจิรกร  ฐาวิรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
2.นางธนนันท์  คณะรมย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.นางสุนีย์  แก้วอุไร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4.นางรุจนี  สีหบุตร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.นางจารุรัตน์  เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6.นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7.นางสาวจิตตานันท์  ทองคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
8.นางโสภา  สร้อยสน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
9.นายสมภพ  มหาคีตะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
10.นายอมร  สุดแสวง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

ฝ่ายเลขานุการ 
1.นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2.นางพรเพ็ญ  สันติกันต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.นางสาวมนทิรา  วุฒิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.นางสาวธัญลักษณ์  จำจด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5.นางสาวรติกร  ศิริมานะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6.นางวันดี  มาคงกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7.นายภิญโญ  เพ่ิมพูน  ครูอัตราจ้าง 
 
 

 

 

 

  






