


 

คำนำ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงมีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี ซึ่งมี
การวิเคราะห์สภาพองค์กรปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
แผนฉบับนี้จึงได้มีการกำหนดการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและการบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด 
และผู้มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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ความเหล่ือมล ้าในทุกมิติ
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แผนแม่บทภายใต้
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จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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ส่ือสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
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แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง

การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21

การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
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การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

วัยเรียน/วัยรุ้น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง
 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสารและท้างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ น

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะท่ีจ้าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ น

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือ
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ น

มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษมากย่ิงขึ น

ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สพฐ. และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สพม.ชบรย

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

12. การพัฒนาการเรียนรู้

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส
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แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิด
ความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการ
ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็ก
ดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย

1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน
2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ
3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผน
การเงิน ตลอดจนทักษาะท่ีเช่ือมต่อโลกการท้างาน
4. จัดให้มีการพัฒนาทักษาอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศฯ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือ
ต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาฯ

1. ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ส้าหรับศตวรรษท่ี 21 (4 
แนวทางย่อย)
2. เปล่ียนโฉมบทบาท "ครู" ให้เป็นครูยุคใหม่ (3 แนวทางย่อย)
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท (6 แนวทางย่อย)
4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5 แนวทางย่อย)
5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ืเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
(5 แนวทางย่อย)

1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
2. สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท้างาน และ
ระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม
ส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
โยจัดให้มีโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มี
ความสามารถพิเศษ

จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

1. ปลูกและปลุกจิตส้านึกการเป็น
พลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริตและ
การปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ ฯ
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้
 มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตฯ
3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท้า
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ฯ
4.  ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ้านวน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐฯ
5.  ปรับระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรท่ีเอื อต่อการลดการใช้
ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงานของแผนปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ
ลดความเหล่ือมล ้า

ทางการศึกษา

แผนปฏิรูปประเทศ
11.ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

นโยบาย สพฐ. 
ปี งปม. 66 ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส

 แผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
สพม.ชบรย

ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ข้อท่ี 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9
 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง
 ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น 
PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
ความปลอดภัยด้านเพศวิถี สร้างภูมิคุ้มกัน 
การรู้
เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการด้าเนินชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal)
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ ้า
  3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความ
ปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
  4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ความปลอดภัย

1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาภาค
บังคับ
 3. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
จนจบการศึกษาขั นพื นฐาน
 4. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  
 6. เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออก
กลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

1. ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการน้าระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 3. ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั นพื นฐานในพื นท่ีนวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพื นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ให้มี
สมรรถนะและทักษะท่ีจ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท้าและปรับตัวในการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีสมรรถนะ ทักษะ ความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 
6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ด้านคุณภาพ

ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

ด้านประสิทธิภาพ

ข้อท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
เหตุผลและความจำเป็น 

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดให้มี เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จำนวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 นั้น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีขึ้นตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  
มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมทั ้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที ่จัดการศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษา ดำเนินการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานด้านการศึกษา 
ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะ
สำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมายการปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จได้จะต้องมีระบบการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนา เป็นจุดเชื่อมประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ  
5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบบริหาร
จัดการในเขตพ้ืนที่ใน 2 จังหวัด   
 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี  
บ้านบึง หนองใหญ่ พนัสนิคม พานทอง บ่อทอง                   
เกาะจันทร์ สัตหีบ บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง  
 จังหวัดระยอง  ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง   
แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง นิคมพัฒนา  
วังจันทร์ และเขาชะเมา       

 ที่ตั้ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตั้งอยู่ เลขที่   25/11 หมู่ 5  
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซต์ www.spm18.go.th 
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อาณาเขตติดต่อของจังหวัดชลบุรี 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้  ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   
           จังหวัดจันทบุรี และระยอง 
ทิศตะวันตก   ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 

          ของอ่าวไทย 
อาณาเขตติดต่อของจังหวัดระยอง 
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอหนองใหญ่ บ่อทอง  
                     ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
ทิศใต้  ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก     ติดกับอำเภอนายายอาม แก่งหางแมว  
                    จังหวัดจันทบุรี  

                                                             ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 
เขตการปกครอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รับผิดชอบพ้ืนที่ให้บริการ 2 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งแต่ละจังหวัดแบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1. จังหวัดชลบุรี   แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น  11 อำเภอ 92 ตำบล  687 หมู่บ้าน  
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง  
9 แห่ง เทศบาลตำบล 29 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง 
คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง  
อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา  อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบางละมุง  
อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง จำนวนประชากร 1,583,672 คน (ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ : 
2564) 

 2. จังหวัดระยอง  แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 54 ตำบล 439 หมู่บ้าน 80 ชุมชน
ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง 
 จังหวัดระยอง มี 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเขาชะเมา อำเภอบ้านฉาง อำเภอวังจันทร์ 
อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จำนวนประชากร 751,343 คน 
(ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ : 2564) 
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ภารกิจและอำนาจหน้าที่ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น  

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

กลุ่มอำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้าน

การศึกษา  
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1. กลุ่มอํานวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ   
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ   
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร   
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร   
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา   
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ   
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ   
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ   
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ     
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน     
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   
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(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา วิเคราะห์  ดําเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
(ข) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   
(จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน   
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี   
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ   
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์   
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกีย่วกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญช ีงานพัสดุ  และงานบริหาร
สินทรัพย์   
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง   
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(ง) ศึกษาวิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน  
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   
(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ  การออกบัตร
ประจําตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ   
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ   
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
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(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน   
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ   
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา   
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน  
ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา   
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน   
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา   
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ   
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น   
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
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(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ ไขและ 
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์   
(ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน     
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด     
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง   
(ง) ดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด   
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบรหิารงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
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     ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้าง ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 67 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จำนวน    1 คน 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จำนวน    3 คน  
  ศึกษานิเทศก์         จำนวน   10 คน   
  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     จำนวน   37 คน  
   - กลุ่มอำนวยการ      จำนวน    4 คน 
   - กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    จำนวน    5 คน 
   - กลุ่มบริหารงานบุคคล     จำนวน    9 คน 
   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    จำนวน    8 คน 
   - กลุ่มนโยบายและแผน     จำนวน    6 คน 
   - หน่วยตรวจสอบภายใน     จำนวน    1 คน 
   - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน    1 คน 
   - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน    2 คน 
   - กลุ่มกฎหมายและคด ี     จำนวน    1 คน 
   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    จำนวน    - คน 
  ลูกประจำ       จำนวน     1 คน 
  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างช่วยราชการ    จำนวน   10 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว       จำนวน     5 คน 
 มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
ในสถานศึกษา จำนวน 4,279 คน มีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง 
จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 48 คน  
รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 153 คน ข้าราชการครู จำนวน 3,839 คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค (2) จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 48 คน พนักงานราชการ จำนวน 97 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวน 93 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

ตารางท่ี  1     แสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

ขนาดเล็ก นักเรียน 1 - 499 คน 4 4 
ขนาดกลาง นักเรียน 500 -1,499 คน  11 6 
ขนาดใหญ ่ นักเรียน  1,500 – 2,499 คน 7 5 
ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป 9 5 

รวมโรงเรียน 31 20 
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น 51 
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ตารางท่ี  2 แสดงข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2565  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 
 

ที ่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยม

ต้น 
มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท” - 1,719 1,232 - 2,951 
2 ชลราษฎรอำรุง - 1,472 1,958 - 3,430 
3 ชลกันยานุกูล - 2,061 1,964 - 4,025 
4 แสนสุข - 1,137 512 - 1,649 
5 บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) - 1,497 731 - 2,228 
6 อ่างศิลาพิทยาคม - 931 356 - 1,287 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ - 171 77 - 248 
8 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” - 1,750 1,470 - 3,220 
9 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” - 446 215 - 661 
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี - 287 432 - 719 
11 คลองก่ิวยิ่งวิทยา - 406 183 - 589 
12 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา - 403 252 - 655 
13 พานทองสภาชนูปถัมภ์ - 1,356 615 - 1,971 
14 พานทอง - 1,011 540 - 1,551 
15 พนัสพิทยาคาร - 1,663 1,455 - 3,118 
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม - 356 220 - 576 
17 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมถ์)                    - 77 29 - 106 
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา - 734 603 77 1,414 
19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา - 401 394 - 795 
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร - 184 174 - 358 
21 บางละมุง - 1,180 1,164 - 2,344 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร - 1,158 1,482 - 2,640 
23 ผินแจ่มวิชาสอน - 273 229 - 502 
24 ศรีราชา - 1,646 1,207 - 2,853 
25 ทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” - 959 588 - 1,547 
26 บึงศรีราชาพิทยาคม - 887 515 - 1402 
27 สุรศักดิ์วิทยาคม - 913 455 - 1,368 
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี - 1,572 1,166 - 2,738 
29 เกาะสีชัง 233 89 40 - 362 
30 สัตหีบวิทยาคม - 1021 733 - 1754 
31 สิงห์สมุทร - 1,512 1,887 - 3,399 

รวมจังหวัดชลบุรี 233 29,272 22,878 77 52,460 
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ที ่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยม

ต้น 
มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 วัดป่าประดู่ - 1,791 920 - 2,711 

2 ระยองวิทยาคม - 1,602 1,999 - 3,601 

3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา - 1,667 926 - 2,593 
4 เพรักษมาตาวิทยา - 501 391 - 892 
5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร - 2,033 1,021 - 3,054 
6 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม - 233 202 - 435 
7 ระยองวิทยาคม ปากน้ำ - 433 310 - 743 
8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 

ระยอง  
- 605 404 - 1,009 

9 บา้นค่าย - 1,317 769 - 2,086 
10 ปลวกแดงพิทยาคม - 1,553 910 - 2,463 
11 นิคมวิทยา - 1,130 714 - 1,844 

12 แกลง”วิทยสถาวร” - 1,598 1,086 - 2,684 
13 วังจันทร์วิทยา - 914 844 - 1,758 
14 เขาชะเมาวิทยา - 206 170 - 376 
15 ชำนาญสามัคคีวิทยา - 858 720 - 1,578 
16 ชำฆ้อพิทยาคม - 131 84 - 215 
17 สุนทรภู่พิทยา - 454 287 - 741 
18 ห้วยยางศึกษา - 287 111 - 398 
19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย - 586 471 - 1,057 
20 มาบยางพรวิทยาคม - 731 244 - 975 

 รวมจังหวัดระยอง - 18,630 12,583 - 31,213 
รวมทั้งสิ้น  233 47,902 35,461 - 83,673 
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ตารางท่ี 3 เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 

ที ่ ชื่อสหวิทยาเขต 
จำนวน
โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียน 

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

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

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

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

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

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

4 สหวิทยาเขตระยอง 1 12 1. วัดป่าประดู่                        
2. ระยองวิทยาคม 
3. บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา        
4. เพรักษมาตาวิทยา 
5. มาบตาพุดพันพิทยาคาร       
6. ระยองวิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม 

7. ระยองวิทยาคม ปากน้ำ 
8. เฉลิมพระเกียรติพระศรี  
นครินทร์ ระยอง  
9. บ้านค่าย                          
10. ปลวกแดงพิทยาคม 
11. นิคมวิทยา 
12. มาบยางพรวิทยาคม 

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

5. ชำฆ้อพิทยาคม 
6. สุนทรภู่พิทยา 
7. ห้วยยางศึกษา 
8. มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามระดับชั้นและรายจังหวัด 
  

จังหวัด ระดับชั้น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได
้ยิน

 

บก
พร

่อง
ทา

งส
ติป

ัญ
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

งร
่าง

กา
ย/

สุข
ภา

พ 

มีป
ัญ

หา
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

พูด
/ภ

าษ
า 

ออ
ทิส

ติก
 

มีป
ัญ

หา
ทา

งพ
ฤต

ิกร
รม

/
อา

รม
ณ

์ 
พิก

าร
ซ้ำ

ซ้อ
น 

อื่น
 ๆ

 

รว
มท

ั้งส
ิ้น 

ชลบุรี 

ประถมศึกษา - - 1 - - - - - - - 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3 3 61 - 1 3 1 - 73 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 - 6 6 41 - 4 1 1 - 60 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - - - - - - - - - - - 

รวม 2 - 10 9 102 - 5 4 2 - 134 

ระยอง 

ประถมศึกษา - - - - - - - - - - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - 1 2 34 - - 1 1 - 39 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 1 3 9 - 1 2 - - 16 
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ - - - - - - - - - - - 

รวม - - 2 5 43 - 1 3 1 - 55 

สพม.ชบรย 

ประถมศึกษา - - 1 -  - - - - - 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 4 5 95 - 1 4 2 - 112 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 - 7 9 50 - 5 3 1 - 76 
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ - - - - - - - - - - - 

รวม 2 - 12 14 145 - 6 7 3 - 189 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ
การศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 สรุปเป็นรายด้าน  ได้ดังนี้  
 
ด้านโอกาสทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ดำเนินส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้ 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจนอย่างถูกต้อง 

• ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ  

 
ด้านคุณภาพการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 
คะแนน 40.68 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ
คะแนน 37.05 
 
 

การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ตารางท่ี  3   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

คะแนน : ร้อยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่าเฉลี่ย  
4 กลุ่มสาระ 

ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
ระดับจังหวัดชลบุรี 55.71 35.08 28.00 33.24 38.01 
ระดับจังหวัดระยอง 55.04 33.97 26.10 33.11 37.06 
ระดับ สพม.ชบรย 58.62 38.33 30.67 35.10 40.68 
ผลตางระดับประเทศกับ 
เขตพื้นที ่

+7.43 +7.22 +6.20 +3.65 +6.12 
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ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยรวม

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
4 กลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ

ระดับ 

กลุ่มสาระ 
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ตารางที ่ 4   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 
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5 กลุ่มสาระ 

ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 25.56 36.87 31.75 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 47.74 21.83 29.04 25.83 37.45 32.38 
ระดับจังหวัดชลบุรี 54.85 30.53 35.57 36.45 41.17 39.71 
ระดับจังหวัดระยอง 48.77 24.48 30.41 29.83 38.34 34.37 
ระดับ สพม.ชบรย 52.04 27.79 32.09 33.43 39.88 37.05 
ผลต่างระดับประเทศกับ 
เขตพื้นที ่

+5.64 +6.51 +3.44 +7.87 +3.01 +5.30 
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ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยรวม

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
4 กลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ

ระดับ 
กลุ่มสาระ 
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ตารางท่ี  5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2564 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เปรียบเทียบ 
ปี 2563-2564 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 52.11 59.08 59.38 59.80 58.62 -1.18 
ภาษาอังกฤษ 32.95 31.84 37.13 41.33 38.33 -3.00 
คณิตศาสตร ์ 30.38 33.77 30.56 31.49 30.67 -0.82 
วิทยาศาสตร์ 34.37 38.60 31.54 33.15 35.10 +1.95 
เฉลี่ยรวม 37.45 40.82 39.65 41.44 40.68 -0.76 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2564

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2560 2561 2562 2563 2564
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ตารางท่ี  6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2564 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 
สาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบ 

ปี 2563 - 2564 ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 52.96 51.32 46.29 48.58 52.04 +3.46 
สังคมศึกษาฯ  36.23 36.72 37.69 37.65 39.88 +2.23 
ภาษาอังกฤษ 31.34 34.99 32.46 33.59 33.43 -0.16 
คณิตศาสตร ์ 28.37 36.06 30.04 29.63 27.79 -1.84 
วิทยาศาสตร์ 31.89 32.86 31.77 35.71 32.09 -3.62 

เฉลี่ยรวม 36.15 38.39 35.65 37.03 37.04 +0.01 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2564

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2560 2561 2562 2563 2564
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ตารางท่ี  7    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   
ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 

คะแนน : ร้อยละ 
วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 54.29 59.80 +5.51 51.19 59.80 +8.61 
ภาษาอังกฤษ 34.38 41.33 +6.95 31.11 38.33 +7.22 
คณิตศาสตร ์ 25.46 31.49 +6.03 24.47 30.67 +6.20 
วิทยาศาสตร์ 29.89 33.15 +3.26 31.45 35.10 +3.65 

รวมเฉลี่ย 36.01 41.44 +5.43 34.55 40.97 +6.42 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

2563 2564
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ตารางท่ี  8     เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   

ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 
คะแนน : ร้อยละ 

วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

+/- 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

+/- 
ภาษาไทย 44.36 48.58 +4.22 46.40 52.04 +5.64 
สังคมศึกษาฯ 35.93 37.65 +1.72 25.56 33.43 +7.87 
ภาษาอังกฤษ 29.94 33.59 +3.65 21.28 27.79 +6.51 
คณิตศาสตร ์ 26.04 29.63 +3.59 28.65 32.09 +3.44 
วิทยาศาสตร์ 32.68 35.71 +3.03 36.87 39.88 +3.01 

รวมเฉลี่ย 33.79 37.03 +3.24 31.75 37.05 +5.30 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

2563 2564



22 
 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ  ได้แก่  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

• ผลการติดตาม ประเมินผล การบริการและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน 4.83 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม) ดังนี้ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ระดับคุณภาพ 4 : ดีมาก 

- ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

•  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าออน ไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผลการ
ดำเนินงานความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA โดยมีค่าคะแนน 98.44 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 8.30 คะแนน 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กฎหมาย ยทุธศาสตร์ และแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก   ทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ   โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค  ที่หนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการ       ให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา   ทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้ง
ปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุ น
ทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง 
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  

▪ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล  ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ   

▪  การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึ กษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัด
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง และ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (รอง) 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิตติ่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล 
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
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ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่   ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึง
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และ 
มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี   
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีล ธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่
การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง  

• ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 - เป้าหมาย  

 1. เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. เป้าหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
- ประเด็นยุทธศาสตร์  

 1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน                  
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ 
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ   
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุล ทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ

ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย
จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) 
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) 
เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลักในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม 
ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

 
▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 

• เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001) 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120002) 
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• แผนย่อยของแผนแม่บท 

1) แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  (รหัส
เป้าหมาย 120101) 

แนวทางการพัฒนา  
 1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21   
 2. เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่   
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      
 4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

     2) แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
      เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 
120201) 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา   
       2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
      

▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
• เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ และทั กษะในศตวรรษที่  21 รักการเรียนรู้ อย่ างต่ อเนื่ อง 
ตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 110001) 

• แผนย่อยของแผนแม่บท 
1) แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

      เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน (รหัสเป้าหมาย 110201) 
      แนวทางการพัฒนา  
      แนวทางที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี
ที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น
การพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ 

2) แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
      เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
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แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  (รหัสเป้าหมาย 
110301) 
      แนวทางการพัฒนา  
      1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
      2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่
มีครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนองความ
ต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม 
      3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ  
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 
      4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
      5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
     
แผนการปฏิรูปประเทศ 

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 

12) ด้านการศึกษา  
เป้าประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่ง

ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึ กษาและสร้างเสริม
ธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งได้กำหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 
เรื่อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาไว้ดังนี้  

เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่ 

• การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และ  
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

• การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด 
การศึกษา  
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• การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

• การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
• การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ได้แก่  
• การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
• การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่  
• การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
• การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ 

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
• การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี  การ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  
เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ

อาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่  
• การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ 

และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
• การพัฒนาวิชาชีพครู  
• เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  
• การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
• องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ได้แก่ 
 • การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ พัฒนาการ

เรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
• การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
• การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
• การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
• ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
• การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
• การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา  
• การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum 

and Learning)  
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เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ได้แก่  

• สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
• พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
• การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่ องที่  7  : การปฏิ รูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิก โฉมด้ วยระบบดิจิทั ล 

(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่  
• การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital 

Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))  
• ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education)  
• การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital 

literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้
วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้
กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   หมุดหมายการพัฒนา  
    1. หมุดหมายที่  12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์  
การพัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อ
สิ้นสุดแผน 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
       กลยุทธ์ย่อยที่  1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดย 
        1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ 
เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ป ี
        2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ 
มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่
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กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้าน
ก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
        3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่
เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ 
        4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย 
ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้
ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย 
        1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูงด้วย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมี
มหาวิทยาลัยในพืน้ที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
        2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของตลาดงานมีงานทำและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
        3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
วางแผนจำนวนความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนา
ระบบการคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อำนวยการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
        4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพ
จริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต 
        5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของ
ความรู้ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและสร้าง
สังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึง
แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมอง
ของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติดการพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ (4) 
การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
สำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (5) การกระจายอำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน 



32 
 

และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามี
ความเป็นอิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือ
การศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึก
ประสบการณ์ทำงานวิจัยในองค์กรชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา 
        6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็น
พ้ืนฐานของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความ
เป็นไทยสู่สากล 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนช่วงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่
จำเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย 
        1) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามอุปสงค์ โดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษา มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
        2) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการแก้ปัญหาภาวการณ์ถดถอย
ของการเรียนรู้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการทำงานตลอดชีวิตด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล สร้างและขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง เพื่อผลิตกำลังคน
ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรรองรับการพัฒนาที่เข้าใจบริบทสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
        3) การเชื่อมโยงระบบและกลไกการทำงานวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความ
เป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับโลกทำงานพัฒนาและต่อ
ยอดงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา
ทำงานวิจัยร่วมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตและบริการให้สามารถปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือน 
เพ่ือการเตรยีมพร้อมสำหรับโลกอนาคต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพ
และเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต โดย 
        1) ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ทั้ง
การเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนา
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ทักษะเดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนสำรวจข้อมูลและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับกฎระเบียบให้มีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบ
การทำงานในอนาคตและประชาชนควรได้รับเครติตในทักษะอนาคต เพ่ือใช้พัฒนาทักษะในหลักสู ตรที่ได้รับ
การรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ 
        2) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเข้าสู่
เส้นทางอาชีพเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่
ต้องการพัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การทำงาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการรับรอง
มาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ 
        3) ปรับรูปแบบการทำงาน ในการใช้ เทคโนโลยี ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด  
มีความคล่องตัวในการทำงานได้ทุกที่ และสร้างวัฒนธรรมการทำงานในทุกองค์กรที่ส่งเสริมให้คนเก่งได้แสดง
ความสามารถและแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความม่ันคงและปลอดภัย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย 
        1) พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
สังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามศักยภาพ 
รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล ทักษะทาง
ธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
        2) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ให้
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแก่
คนวัยอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
        1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
พ้ืนที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูง ใจที่เหมาะสม
เพ่ือให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่
เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อัน
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อท่ีใช้ภาษาถ่ินเพื่อให้
ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการ
ทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาท่ีเข้าถึงได้ 
        3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และ
เปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
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        4) กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม
สำหรับคนทุกกลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้
เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนดเงื่อนไข
การให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้ งนี้ ให้มีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มี
ความต้องการที่ซับซ้อน 
    2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
      เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 70 
       ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
        กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มี
คุณภาพ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและพ้ืนที่
เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
 
    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
      ตัวชี้วัดที่  2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่
เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
 
 



35 
 

     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด 
       กลยุทธ์ย่อยที่  1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืน
ให้บริการแทนโดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความ
จำเป็นที่ภาครัฐต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วมดำเนินการใน
ลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่มีการ
ร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการดำเนินการ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการ
บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมา
เป็นการกำกับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้
เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยัง
ต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ 
กำลงัคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
      กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต 
ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากำลัง 
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการและ
จังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจของส่วนราชการและ
การบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
พร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็ว
เป็นอันดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการ
ตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้ งาน มีการ
จัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน 
เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้
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สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและข้ันตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทาง
และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและ
รักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงโดย
จะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจนปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือ
รูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบท
และเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ื อผลักดัน
ภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบการ
จ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ 
และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการ
ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศกลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้
ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ทำงานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้ง
กำหนดให้มีหน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความ
จำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมาย
ที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่
ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้าน
กฎหมายของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จำแนกประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดย

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา
เพ่ือการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ได้
กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า มียุทธศาสตร์ ดังนี้  
1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป  
       1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
เชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
         1.3 เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
         1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
         2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง 
เต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
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     2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ
เรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ  
     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ 
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ป ระวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
         2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้ เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
     2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้
เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น 
จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                      2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
    3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
         3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 
         3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
         3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
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    4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่ อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-
skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน
รูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency)   
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Startup) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้ เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานใน
ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
         4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดย
บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 
ได้  
    5. การส่งเสริมสนับสนุน วิชาชีพครู  บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     
         5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
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         5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
          5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
     5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่
กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
    6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
         6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  
         6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
         6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินการจัดทำ
กฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้าง
การรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ 
   4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่  (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ                   
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พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
  นโยบายข้อที่ 1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่างๆ ภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี  ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
  นโยบายข้อที ่2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้ เรียนในระดับการศึกษาชั้น พ้ืนฐาน ได้ เข้าถึงโอกาส ความ 
เสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอนาคตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเขา้ถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
  นโยบายข้อที่ 3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เน้นสมรรถะไปใช้ตามศักยภาพชองสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและบริบท 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิด
ขั้นสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดย
ใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
รวมทั้ งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ 
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วย
กิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 
  นโยบายข้อที่ 4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาชั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 
 

• จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กบัผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
    2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
    3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้าน เด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
    4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
    5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
    6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้น เรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้ เรียน (Assessment for Learning)  
ทุกระดับ 
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    7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และ
ถิ่นทุรกันดาร 
    8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
    9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

• นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่
การปฏิบัติ 
    2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
     ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม
จริยธรรม 
    3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ
สภานักเรียน 
    4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
     ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
    5. Active Learning 
     ตัวชี้ วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
    6. พาน้องกลับมาเรียน 
     ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“ 
    7. โรงเรียนคุณภาพ 
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) 
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
    8. Learning loss    
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ของผู้เรียน  
    9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    10. ความปลอดภัย 
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

  ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศ
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรชั้นนาด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การศึกษาเพ่ือการมีงานทาด้วยวิถีพอเพียง อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ  
2. การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย  
3. สร้างโอกาสและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีงานทาทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
4. ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ -เอกชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของพ้ืนที่  
3. บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่

หลากหลาย  
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
3. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่ร่วมกันและยอมรับ

ความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดสร้างความสามารถใน
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

1. ประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานมีทักษะอาชีพ ภาษา และนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
2. เด็กและเยาวชนเป็นนวัตกรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
3. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
4. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา มีทักษะอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและคุณลักษณะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. ระบบการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถในศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างความเท่าเทียมทางการเรียนรู้ 
1. ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง เกิดสังคมแห่งการ 
เรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. สถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
3. สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพตามพหุปัญญา 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้

โดยไม่จำกดัเวลาและสถานที่ 
5. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับประชากรทุกช่วงวัย 
6. ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1. หน่วยงานทางการศึกษามีกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
2. หน่วยงานทางการศึกษามีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาอย่าง 

เป็นระบบ 
3. ระบบการบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาตามประเด็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการศึกษา กฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ของสังคมมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 วิสัยทัศน์ 
 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เท่าทัน ที่ตอบโจทย์บริบทระยอง 
ร่วมสร้างระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ คนมีวินัย และเป็นต้นแบบในการผลิต พัฒนากำลังคน สู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของสถาบัน 

มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและมีงานทำสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. จัดการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ มีองค์ความรู้ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

3. สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีวินัย มี
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ

สถาบันหลักของชาติ ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย ให้มี

ความพร้อมสามารถรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจาก
ไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลก และการแข่งขันในศตวรรษ
ที่ 21 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมค่านิยมและภาพลักษณ์ของการเรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายการศึกษาสาย

อาชีวศึกษาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับสายสามัญ 
2. ส่งเสริม วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ

สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
3. เสริมสร้างทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกระดับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสำหรับการทำงานรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีสมรรถนะและทักษะเพ่ือการมีงานทำ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา มีทักษะ EF 

ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะของครูยุคใหม่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้คนทุกช่วงวัยเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 

อย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสมกับช่วงวัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง 
ตอบสนองความต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง

กับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ของคนทุกช่วงวัยในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล ทันสมัย ตอบสนองการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา/องค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง

คล่องตัว มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการตาม

บริบทของพ้ืนที่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษาภายนอกจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ศึกษาวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหา ตลอดจน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และการพิจารณาโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  (Structure : S1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. นโยบายขององค์กรมีความชัดเจนส่งผลต่อการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ชัดเจน ทำให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
3. วัฒนธรรมขององค์กรมีความรักและความสามัคคี 
ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี 
4. โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีองค์คณะ
บุคคลร่วมจัดการศึกษา 
5. มีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดจากการมีส่วนร่วม 
ทำให้เกิดความร่วมมือ 

นโยบายการกระจายอำนาจมีข้อจำกัดการปฏิบัติใน
บางภารกิจ 
 

 
2.  ด้านผลผลิตและบริการ (Product and service : S2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ
ช่วยยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
2. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีค่อนข้างหลากหลาย           
ในการจัดการเรียนการสอน 
3. การประกันโอกาสทางการศึกษากับประชากร 
วัยเรียนได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
4. การนิเทศการศึกษาส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
5. การจัดการส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัย 
นักเรียนอย่างทั่วถึง 
6. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง 

แนวโน้มปัญหาเด็กด้อยโอกาส และเด็กออก 
กลางคันเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการอพยพที่อยู่และ 
เคลื่อนย้ายแรงงานของผู้ปกครองนักเรียนต่างถิ่น/ 
ต่างด้าวกลับถิ่นฐานเดิมหรือแหล่งงานใหม่ จึงเป็น 
ปัญหาในการติดตามเด็กมาเข้าเรียนเพราะไม่ทราบ 
ที่อยู่ที่แน่นอน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
กับบริบทของโรงเรียน 
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกว่า 
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทำให้
นักเรียนได้รับการศึกษาและป้องกันการออกกลางคัน 
9. โรงเรียนมีระบบการแนะแนวการศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียนในการวางแผนการศึกษาต่อ สร้างเสริม
ประสบการณ์และทักษะอาชีพ เพื่อมุ่งสู่การมีงานทำ 
 
3.  ด้านบุคลากร  (Man : M1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ข้าราชการครูส่วนใหญ่เอาใจใส่ในการสอนและดูแล
นักเรียน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
หลากหลาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
3. บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนาตนเองและ 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถส่งเสริมให้การ 
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาเพิ่มวิทยฐานะ 
ในระดับสูงขึ้น 
6. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและเอาใจใส่ใน 
การพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี ทำให้จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
7. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ 
แผนกลยุทธ์ 
8. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรจำนวนมากทำให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ลดลง 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ 
ใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่จะ
ช่วยบริหารจัดการการทำงานให้สะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
3. ขาดแคลนครูในสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีครูไม่ตรงสาขาวิชาเอก เนื่องจากครูที่ 
ได้รับการบรรจุมีภูมิลำเนาต่างถิ่น มักขอย้ายกลับ
ภูมิลำเนาเดิม ส่งผลให้สถานศึกษามีครูไม่ครบชั้น 
ครูขาดเกณฑ์ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนได้ 
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 
4.  ด้านการเงินและงบประมาณ  (Money  : M2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาจากทุกภาคส่วน 
2. การบริหารงบประมาณโดยการมีส่วนร่วม 
ทำให้สามารถดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ 
ของหน่วยงาน 

การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา ตามภารกิจหลัก กลยุทธ์ และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
3. การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณทำให้ 
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
4. การควบคุมกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ ทำให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. สถานศึกษามีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนใน 
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
5.  ด้านวัสดุ อุปกรณ์  (Material : M3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการมอบอำนาจให้หน่วยงาน 
ระดับปฏิบัติงานชัดเจนและเหมาะสมทำให้การ 
จัดซื้อ จัดจ้าง มีประสิทธิภาพ 
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

 
6.  ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอ เป็นปัจจุบันและ 
พร้อมใช้ ในการวางแผนการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
ปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
หน่วยงานทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดเก็บประมวลผล และรายงานเผยแพร่สู่บุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
3. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการทำงานเป็น 
ทีมยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส            
ในการดำเนินงาน 
4. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาสามารถ 
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 
ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเพ่ิม
ช่องทางในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศมีความซ้ำซ้อน 
รวมถึงตัวชี้วัด/การรายงานผลการดำเนินงานต่อ
หน่วยงานส่วนกลางมีจำนวนมาก และมาจาก
หลากหลายสำนักในส่วนกลาง ทำให้การรายงานข้อมูล
มีความซ้ำซ้อน ทั้งๆ ที่เป็นการรายงานข้อมูลชุด
เดียวกัน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
1.  ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal = P) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 4 ด้านการศึกษา 
“สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม” 
2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้ 3 ระบบ (ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย) ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเข้าถึงการจัด
การศึกษาได้ ตามศักยภาพและบริบท 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ 
การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ระบบ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. มีกฎหมายกระจายอำนาจให้ความสำคัญกับการ 
จัดการศึกษา ทำให้ท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ตาม
ต้องการและทั่วถึง 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งให้การสนับสนุนงบประมาณ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกระดับ 

1. กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมีความ
ซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจการ
พิจารณาระหว่างองค์กร ก่อให้เกิดปัญหาการ
บริหารงานด้านกฎหมายของหน่วยงาน 
2. นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลไม่ต่อเนื่องและ 
ไม่นำผลการติดตามงานนโยบายไปใช้ในการแก้ไข 
ปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย              
ที่กำหนด ทำให้ขาดประสิทธิภาพ  
3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับส่วนกลาง
บ่อยครั้ง ทำให้นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงและ             
ไม่ต่อเนื่อง 

 

2.  ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการสร้าง
งาน และสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อการส่งเสริมการศึกษา 
2. องค์กรเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และท้องถิ่น ให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. ตามพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. 2561 ได้กำหนดจังหวัดชลบุรีและระยอง เป็นพื้นที่
เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการลงทุนในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกในด้านศูนย์กลางการศึกษานานาชาติด้าน
อุตสาหกรรมรถยนต์อนาคต ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ศูนย์
การการคมนาคม ศูนย์กลางธุรกิจการบิน ท่าเรือระดับโลก เขต
ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเชิงธุรกิจ/ครอบครัว/สุขภาพ ส่งผลให้
การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำของประชาชนในพ้ืนที่ 

1. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้อัตราการ
ว่างงานเพ่ิมขึ้น และค่าครองชีพสูงขึ้นตามมา
ด้วย ส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ส่งผลถึงปัจจัยสนับสนุนด้าน
การศึกษาของนักเรียน 
2. ประชากรบางส่วนมีรายได้ต่ำ เนื่องจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง 
3. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทำให้มี
ประชากรแฝงเพ่ิมมากข้ึน  
4. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ทำให้มี
ความเสี่ยง ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ 
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3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture = S) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

1. มีสถานศึกษาทุกระดับ เด็กและเยาวชนสามารถ 
เข้าศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจนประกอบอาชีพได้ 
2. ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง และองค์กรภายนอก                 
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และทุนการศึกษา 
3. ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้การ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
4. การประกาศเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ทำให้เกษตรกรมีการพัฒนาการทำเกษตร
รูปแบบเดิม มาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการทำ
เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 

1. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
ยอดนิยมหรือมีชื่อเสียง/โรงเรียนแข่งขันสูง 
2. ผู้ปกครองมีเวลาให้กับบุตรหลานน้อยลงก่อให้เกิด
ปัญหาครอบครัว 
3. ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ การถ่ายทอดวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนเกิดค่านิยมใหม่ ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎระเบียบ 
4. การขยายตัวของสังคมเมือง ก่อให้เกิด 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อาชญากรรม 
เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ครอบครัวเกิดความอ่อนแอ 
5. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบในวง
กว้างทั้งด้านสุขภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และด้านสังคม 

 
4.  ด้านเทคโนโลยี  (Technological = T) 

ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนา
ตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
โอกาสเรียนรู้เท่าทันสังคมโลก 
2. หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้ประกอบการให้การ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถจัด
การศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ  
3. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและเรียนรู้อย่างจริงจังและการเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง 

1. เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร ไม่สามารถควบคุมได้ 
มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่ง
ต้องมีการปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ ส่งผลต่องบประมาณ
ที่มีจำกัด 
 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายของหน่วยงานอ่ืนๆ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพ่ือกำหนดทิศทาง  
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

 วิสัยทัศน ์

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  
สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 

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

Polite  Morality)    

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ

ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลความปลอดภัยด้านเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ ให้กับผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง  
มีความสุข 

4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญ 
สมรรถนะตรงตามสายงาน และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กำกับติดตาม ประเมินผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ 
จัดการศึกษา 
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เป้าประสงค ์
1. ผู้ เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยด้านเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ 
มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้เรียน และสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานทำและปรับตัว
ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
มีสมรรถนะ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีระบบบริหารจัดการ กำกับติดตาม 
ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 
นโยบายและกลยุทธ์ 

ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 
รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ ความปลอดภัยด้านเพศวิถี สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้ 
เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ำ 
  3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความ
ปลอดภัย 

ข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค  
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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 3. ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 5. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 6. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) ให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ 
เพ่ือการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning)  

6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

 
ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

การมีส่วนร่วม ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการ

บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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นโยบายข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ 
ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์  ความปลอดภัยด้านเพศวิถี สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ำ 
 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ความปลอดภัยด้านเพศวิถี รู้เท่าทัน
สื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิต
วิถีถัดไป 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของผู้ เรียน ครู  และบุ คลากรทางการศึกษา 
ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีแผน/มาตรการ ในการ
จัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
ความปลอดภัย 

80  85 90 95 100 

  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพ่ือสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  

นโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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3. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ รวมถึงความรู้ความเข้าใจด้านเพศวิถี ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

5. ส่ งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบ บนิ เวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัย                    
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ภายใต้ “สถานศึกษา

ปลอดภัย” (MOE SAFETY CENTER) ประจำปีงบประมาณ 2566 
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นโยบายข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 5. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 6. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  70 73 76 79 81 
ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

60 65 70 75 80 

ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

70 75 80 85 
 

90 

 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร
วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพของ  
แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนต่อจนจบ
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียน  
การประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
 2. ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   

2.1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

2.2 สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการ
ประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
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2.3 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ 
อย่างยั่งยืน 
  3. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 

3.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.2 สนับสนุนทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี สำหรับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4. ระดมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ไดอ้ย่างมีความสุข 
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันทางสังคม เพ่ือกำกับ ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของสังคม 
 5.3 ส่งเสริมระบบการติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส  
เด็กพิการ เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างด้าว ให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ  
ลดอัตราการออกกลางคัน 
 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์แนะแนวของจังหวัด เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน มาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 
แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมจิตวิทยาการศึกษาและผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2. โครงการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
3. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง

เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
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นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) ให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ 
เพ่ือการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning)  

6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
   

70 75 80 85 90 

ร้อยละของนักเรียนที่ ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 

30  35 40 45 50 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

60 65 70 75 80 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

35 36 37 38 39 

ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด และพัฒนา
ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล 

50 55 60 65 70 

ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์

70 75 80 85 90 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA) 
ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา 

30 35 40 45 50 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน 

80  85 90 95 100 

 
 แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครอง                  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นำไปสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง 
/สำรวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทาง
พหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม 
คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

5. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ระหว่าง
เรียน  

7. เสริมสร้าง พัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
7.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย สามารถใช้ทักษะ

ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
7.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้

สื่อสารในชีวิตประจำวันและสื่อสารกับชาวต่างชาติ   
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7.3 ส่งเสริมการใช้ภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  
เพ่ือการสื่อสารกับประชากรในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เข้ามาทำงานหรือเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

7.4 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 
7.5 ส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย สมรรถนะทางร่างกายให้ เกิด 

ความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
7.6 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
7.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้

ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะ             
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตาม
มาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

4. พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) 
การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

5. ส่งเสริมระบบการนิเทศ ทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
และการนิเทศโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนและ  
การให้บริการแก่ชุมชน 

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

โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
7.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานภายในสถานศึกษาของจิตอาสาจากองค์กรและ

สถานประกอบการต่างๆ  
8. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ

บริหารจัดการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ตามความต้องการและความจำเป็น เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน  

9. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะทาง

การศึกษาของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ 
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9.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
วิทยฐานะตามท่ีกำหนด 

10. ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะบุคคลและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 

11. พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
ระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

12. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 

13. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาหลักสูตรและอ่ืนๆ 
1. พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสาม

มโนทัศน์หลัก คือ Career Education, Competency Building, Creative Education 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วย  
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมินตาม 
สภาพจริง (Authentic Assessment) 

3. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจัดการเรียนรวม 
4. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
5. พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

6. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

7. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

8. พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

9. พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการ
พัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตาม
มาตรฐานตำแหน่ง      

10. พัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  
10.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน 

ทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
10.2 ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
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10.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีศูนย์รวมสื่อเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน  

10.4 ส่งเสริมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง  

10.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ หลักสูตรเพ่ือการมีงานทำควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ  

10.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ
จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 
ให้มีข้อมูลป้อนกลับ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ 

10.7 สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา และจัดระบบแนะแนว
การศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพ่ือการศึกษาต่อ การทํางาน และการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

11. ส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
2. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 
3. โครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาและ

สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
5. โครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
7. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกระดับชั้นเรียน ด้วยสื่อนวัตกรรมดิจิทัล 
8.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 
9.  โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
10.  โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัลผสานชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่ความเป็นเลิศของครูใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

11.  โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลระดับ ScQA 
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12.  โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาของครูภาษาต่างประเทศที่สอง
สังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

13.  โครงการการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล (CEFR) 
14.  โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
15.  โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
16.  โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือพัฒนารายวิชา

เพ่ิมเติมฐานสมรรถนะ 
17.  โครงการประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 
18.  โครงการงานศิลปหัตถกรรมนั กเรียน ครั้ งที่  70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลางและ 

ภาคตะวันออก  
19.  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและองค์กรเอกชน 
20.   โครงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง 
21. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 
22.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือแก้ปัญหา

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
23.  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน 
24.  โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย โดยการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring 
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นโยบายข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

การมีส่วนร่วม ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการ

บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษา มีและใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษา มีและใช้ระบบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน (บริหารทั่วไป/บุคลากร/
งบประมาณ/วิชาการ) 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษาในสังกัด มีและใช้ระบบบริหาร
จัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน (บริหารทั่วไป/ บุคลากร/
งบประมาณ/วิชาการ) เชื่อมโยงเป็นระบบดิจิทัลเดียวกัน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีการใช้จ่ายงบประมาณได้
ตามมาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ 

75 80 85 90 95 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง 

60 65 70 75 80 

ร้อยละของสถานศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
พ้ืนที ่

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ การประเมิน  
ITA Online 

60 65 70 75 80 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 80 80 80 80 80 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินราชการ 4.0 ตามเกณฑ์  

65 68 71 74 78 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

  



67 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 

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

1.2 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.3 จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.4 กำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่างๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
การให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา                    
ให้เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีการบริหารจัดการตามบริบทที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามคำรับรองและ
มาตรฐานที่กำหนด  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน 

และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มี
คุณภาพตามคำรับรองและมาตรฐานที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษา 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียน 
จนประสบผลสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เป็นเลิศ  
 5. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษาใน
สังกัด และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

6. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
8. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

9. บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา 
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 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. โครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้าน

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. โครงการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
5. โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. โครงการแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 
7. โครงการรายงานผลระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center) 
8. กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
9. โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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โครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

นโยบายข้อที่ 1 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจในภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ความ
ปลอดภัยด้านเพศวิถี รู้เท่าทัน
สื่อและเทคโนโลยีในการดำเนิน
ชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 

80 85 90 95 100 โครงการเสริมสร้างระบบความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาอยา่งรอบด้าน 
ภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE 
SAFETY CENTER) ประจำปี
งบประมาณ 2566 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

 2. ร้อยละของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ดำเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

80 85 90 95 100   

 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
แผน/มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

80 85 90 95 100   
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
การศึกษาในสถานศึกษาท่ีมี
ความปลอดภัย 

80 85 90 95 100   

นโยบายข้อที ่2 
สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

70 73 76 79 81 1. โครงการการพัฒนาและสง่เสริม
จิตวิทยาการศึกษาและผู้เรียนทีม่ีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้
 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความจำเป็น 

60 65 70 75 80 2. โครงการลดความเหลื่อมล้ำ สร้าง
โอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมา
เรียน” 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

3. ร้อยละของเด็กออกกลางคัน 
เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

80 85 90 95 100 3. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียน ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเทา่เทียม
และมีคุณภาพ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

70 75 80 85 90   
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

นโยบายข้อที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
   

70 75 80 85 90 1. โครงการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารจัดการศกึษา
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
คัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 

30 35 40 45 50 2. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน
ดนตรีไทย และนาฏศิลป ์
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

60 65 70 75 80 3. โครงการคัดกรองความสามารถใน
การอ่านและการเขียนนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน" 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

35 36 37 38 39 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจัด

การศึกษา 

ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
และพัฒนาความรู้พื้นฐานด้าน
ดิจิทัล 

50 55 60 65 70 5. โครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA) 

70 75 80 85 90 6. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน
และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยตน้สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี 
ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจัด

การศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญา 

30 35 40 45 50 7. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี 
ระยอง  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

80 85 90 95 100 8. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุกระดับชั้นเรียน 
ด้วยสื่อนวัตกรรมดิจิทัล 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

80 85 90 95 100 9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
      10. โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุม่สาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อ
การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

      11. โครงการการส่งเสริมและพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ
ในยุคดิจิทัลผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (PLC) สู่ความเปน็เลิศของ
ครูใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

      12. โครงการการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลระดับ 
ScQA 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
      13. โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน

การจัดการเรียนการสอนภาษาของครู
ภาษาตา่งประเทศที่สองสังกัดสำนักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี 
ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

      14.  โครงการการพัฒนาคุณภาพจดัการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาสากล (CEFR) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
      15.  โครงการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
      16. โครงการการนิเทศพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

      17. โครงการการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่เขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ฐานสมรรถนะ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

       18. โครงการประกวดแข่งขันรางวัล
ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
       19. โครงการงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน คร้ังที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
ระดับภาคกลางและภาคตะวนัออก  
มัธยมศึกษาเขต ชลบุรี ระยอง 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

       20. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และองค์กร
เอกชน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

       21. โครงการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
22. การนิเทศเพื่อพัฒนาและสง่เสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยการนิเทศแบบชีแ้นะ
และการเป็นพี่เลี้ยง Coaching & 
Mentoring 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

23. พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียน
คุณภาพอย่างยั่งยนื 
24. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมรักการอ่าน และการพฒันา
ห้องสมุดเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
 

นโยบายข้อที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดมีระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษา 

มีและใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษา 

มีและใช้ระบบริหารจัดการที่
เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน 
(บริหารทั่วไป/บุคลากร/
งบประมาณ/วิชาการ) 

80 85 90 95 100 

1. โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 
2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. โครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์
ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (PA Support 
Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 
 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

- สำนักงานฯ และสถานศึกษา
ในสังกัด มีและใช้ระบบบริหาร
จ ัดการท ี ่ เป ็นระบบด ิจ ิทัล  
4 ด้าน (บริหารทั่วไป/ บุคลากร/
งบประมาณ/วิชาการ) เชื่อมโยง
เป็นระบบดิจิทัลเดียวกัน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 

     

4. โครงการประช ุมคณะกรรมการ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
5. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
6. โครงการรายงานผลระบบจัดเก็บ
ข้อมูลรายบุคคล (Data Management 
Center) 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัด มีการใช้จ่ายงบประมาณได้
ตามมาตรการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐ 

75 80 85 90 95 7. โครงการแนวทางการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี 
ระยอง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

3. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อบริการจดั
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุร ีระยอง 

60 65 70 75 80 8. กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning 
Day” ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
9. โครงการรณรงค์การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย ประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

กลุ่มอำนวยการ 
 

กลุ่มอำนวยการ 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่ 

80 85 90 95 100   

 5. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ITA Online 

60 65 70 75 80   

 6. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 

80 80 80 80 80   

 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุร ีระยอง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินราชการ 4.0 ตามเกณฑ์  

65 68 71 74 78 
  

 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

  

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ 



 
 

ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ 

  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                

ชลบุรี ระยอง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็นทิศทาง              
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงได้กำหนด
กระบวนการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน นโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
กำหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ วิเคราะห์ พิจารณารายละเอียดของโครงการที่เสนอของบประมาณ  
ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. การทบทวน/ปรับกลยุทธ์ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
บริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบัน 

3. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน 
ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และวงเงินงบประมาณ 

4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ และชี้แจงในสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อน 
แผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ ชี้แจงในสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงานแบบมี
ส่ วนร่ วม  ยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล  สร้างความ เข้ าใจเกี่ ยวกับ ทิ ศทางการจัดการศึ กษา ให้บุ คลากร 
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง และผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   

3. ขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสหวิทยาเขต ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 

4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ โดยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำใน
การดำเนินการจัดการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการ
ได้ตรงตามความต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและการประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยมีการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

 
การติดตามและประเมินผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้กำหนดผู้มีหน้าที่ในการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผล ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และผู้อำนวยการกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง โดยกำกับ ติดตามและประเมินผลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการตรวจสอบ 
ประเมินผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้กำหนดให้มีการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนด ในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) สำหรับการ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(e-MENSCR) เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส โดยจะรายงานความก้าวหน้าการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส และมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 

   



 
 







 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายสมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายวชิรวรรธน ์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

  
 
 

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

 
 

จัดพิมพ์/เรียบเรียง 
นางสาวธัญลักษณ์  จำจด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 
 
 




