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สวนท่ี 1 

 

ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 25/11 หมู่ที่ 2 ต ำบลอ่ำงศิลำ  

อ ำเภอเมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี   20000   โทรศัพท์ 0-3839-7501–5 โทรสำร 0-3839-7510   

www.spm18.go.th   มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 51 โรงเรียน  ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 31 โรงเรียน  

และจังหวัดระยอง จ ำนวน 20 โรงเรียน    

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  มีข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและพนักงำนอัตรำจ้ำง จ ำนวน  67 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2565) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    จ ำนวน   1   คน 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   จ ำนวน   3   คน 
ศึกษำนิเทศก์       จ ำนวน   10  คน 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค(2) 
 กลุ่มอ ำนวยกำร      จ ำนวน   4  คน 
 กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์    จ ำนวน   5  คน 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     จ ำนวน   9  คน 
 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    จ ำนวน   8  คน 
 กลุ่มนโยบำยและแผน     จ ำนวน   6  คน  
 หน่วยตรวจสอบภำยใน     จ ำนวน   1  คน 
 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ    จ ำนวน   1  คน 
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน   2  คน 
 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล    จ ำนวน   -  คน 
 กลุ่มกฎหมำยและคดี     จ ำนวน   1  คน 
ลูกจ้ำงประจ ำ       จ ำนวน   1  คน 
พนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำงช่วยรำชกำร    จ ำนวน   10 คน 
ลูกจ้ำงชั่วครำว       จ ำนวน   5  คน 
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกรำยโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 (ข้อมูล  ณ  10  มิถุนำยน 2565) 

ที่ โรงเรียน 
จ านวนักเรียน 

รวม ประถม มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี“สุขบท” - 1,719 1,232 - 2,951 
2 ชลรำษฎรอ ำรุง - 1,472 1,958 - 3,430 
3 ชลกันยำนุกูล - 2,061 1,964 - 4,025 
4 แสนสุข - 1,137 512 - 1,649 
5 บ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์) - 1,497 731 - 2,228 
6 อ่ำงศิลำพิทยำคม - 931 356 - 1,287 
7 หนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ - 171 77 - 248 
8 บ้ำนบึง“อุตสำหกรรมนุเครำะห์” - 1,750 1,470 - 3,220 
9 บ้ำนบึง “มนูญวิทยำคำร” - 446 215 - 661 
10 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี - 287 432 - 719 
11 คลองกิ่วย่ิงวิทยำ - 406 183 - 589 
12 หนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ - 403 252 - 655 
13 พำนทองสภำชนูปถัมภ์ - 1,356 615 - 1,971 
14 พำนทอง - 1,011 540 - 1,551 
15 พนัสพิทยำคำร - 1,663 1,455 - 3,118 
16 ทุ่งเหียงพิทยำคม - 356 220 - 576 
17 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯอุปถัมภ์) - 77 29 - 106 
18 บ่อทองวงศ์จันทร์วิทยำ - 734 603 77 1,414 
19 เกำะโพธิ์ถ้วยงำมวิทยำ - 401 394 - 795 
20 เกำะจันทร์พิทยำคำร - 184 174 - 358 
21 บำงละมุง - 1,180 1,164 - 2,344 
22 โพธิสัมพันธ์พิทยำคำร - 1,158 1,482 - 2,640 
23 ผินแจ่มวิชำสอน - 273 229 - 502 
24 ศรีรำชำ - 1,646 1,207 - 2,853 
25 ทุ่งศุขลำพิทยำ”กรุงไทยอนุเครำะห์” - 959 588 - 1,547 
26 บึงศรีรำชำพิทยำคม - 887 515 - 1402 
27 สุรศักดิ์วิทยำคม - 913 455 - 1,368 
28 สวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี - 1,572 1,166 - 2,738 
29 เกำะสีชัง 233 89 40 - 362 
30 สัตหีบวิทยำคม - 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 
จ านวนักเรียน 

รวม ประถม มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. 

1 วัดป่ำประดู่ - 1,791 920 - 2,711 
2 ระยองวิทยำคม - 1,602 1,999 - 3,601 
3 บ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ - 1,667 926 - 2,593 
4 เพรักษมำตำวิทยำ - 501 391 - 892 
5 มำบตำพุดพันพิทยำคำร - 2,033 1,021 - 3,054 
6 ระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม - 233 202 - 435 
7 ระยองวิทยำคม ปำกน้ ำ - 433 310 - 743 
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง - 605 404 - 1,009 
9 บ้ำนค่ำย - 1,317 769 - 2,086 
10 ปลวกแดงพิทยำคม - 1,553 910 - 2,463 
11 นิคมวิทยำ - 1,130 714 - 1,844 
12 แกลง “วิทยำสถำวร” - 1,598 1,086 - 2,684 
13 วังจันทร์วิทยำ - 914 844 - 1,758 
14 เขำชะเมำวิทยำ - 206 170 - 376 
15 ช ำนำญสำมัคคีวิทยำ - 858 720 - 1,578 
16 ช ำฆ้อพิทยำคม - 131 84 - 215 
17 สุนทรภู่พิทยำ - 454 287 - 741 
18 ห้วยยำงศึกษำ - 287 111 - 398 
19 มกุฎเมืองรำชวิทยำลัย - 586 471 - 1,057 
20 มำบยำงพรวิทยำคม - 731 244 - 975 
 รวมจังหวัดระยอง - 18,630 12,583 - 31,213 
 รวมทั้งสิ้น 233 47,902 35,461 - 83,673 
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ตารางท่ี 2  จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565 

ขนาดโรงเรียน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง รวม ร้อยละ 
ขนำดเล็ก 
(นักเรียน 1 - 499 คน) 

4 4 8 15.69 

ขนำดกลำง 
(นักเรียน 500 -1,499 คน ) 

11 6 17 33.33 

ขนำดใหญ่ 
(นักเรียน  1,500 – 2,499 คน) 

7 5 12 23.53 

ขนำดใหญ่พิเศษ 
(นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) 

9 5 14 27.45 

รวมทั้งสิ้น 31 20 51 100 

ตารางท่ี 3   จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมเพศ รำยชั้น ปีกำรศึกษำ 2565 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษำปีที่ 1 22 14 36 2 
ประถมศึกษำปีที่ 2 17 14 31 2 
ประถมศึกษำปีที่ 3 15 16 31 2 
ประถมศึกษำปีที่ 4 29 25 54 2 
ประถมศึกษำปีที่ 5 23 21 44 2 
ประถมศึกษำปีที่ 6 15 22 37 2 

รวมประถมศึกษา 121 112 233 12 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 7,713 8,150 15,863 430 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 7,863 8,388 16,251 430 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 7,492 8,296 15,788 417 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 23,068 24,834 47,902 1,277 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 4,928 7,428 12,356 343 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 4,483 7,356 11,839 331 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 4,273 6,993 11,266 316 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,684 21,777 35,461 990 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 6 25 31 1 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 0 26 26 1 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 3 3 17 20 1 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9 68 77 3 
รวมทั้งสิ้น 36,882 46,791 83,673 2,282 
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ตารางท่ี 4   จ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นและจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2565 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

ชลบุรี ระยอง รวม ชลบุรี ระยอง รวม 
ประถมศึกษำปีที่ 1 36 0 36 2 0 2 
ประถมศึกษำปีที่ 2 31 0 31 2 0 2 
ประถมศึกษำปีที่ 3 31 0 31 2 0 2 
ประถมศึกษำปีที่ 4 54 0 54 2 0 2 
ประถมศึกษำปีที่ 5 44 0 44 2 0 2 
ประถมศึกษำปีที่ 6 37 0 37 2 0 2 

รวมประถมศึกษา 233 0 233 12 0 12 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 9,671 6,192 15,863 253 177 430 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 9,847 6,404 16,251 253 177 430 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 9,754 6,034 15,788 247 170 417 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 29,272 18,630 47,902 753 524 1,277 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 7,873 4,483 12,356 214 129 343 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 7,549 4,290 11,839 207 124 331 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 7,456 3,810 11,266 200 116 316 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 22,878 12,583 35,461 621 369 990 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 1 31 0 31 1 0 1 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 2 26 0 26 1 0 1 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 3 20 0 20 1 0 1 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 77 0 77 3 0 3 
รวมทั้งสิ้น 52,460 31,213 83,673 1,389 893 2,282 
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ตารางท่ี 5   จ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนรวม จ ำแนกตำมระดับชั้นและรำยจังหวัด  

 

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
ซ้ า

ซ้อ
น 

อื่น
 ๆ

 

รว
มท

ั้งส
ิ้น 

ชลบุรี 

ประถมศึกษำ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
มัธยมศึกษำตอนต้น 1 0 3 3 61 0 1 3 1 0 73 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 1 0 6 6 41 0 4 1 1 0 60 
ประกำศนัยบัตรวิชำชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 2 0 10 9 102 0 5 4 2 0 134 

ระยอง 

ประถมศึกษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษำตอนต้น 0 0 1 2 34 0 0 1 1 0 39 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 0 0 1 3 9 0 1 2 0 0 16 
ประกำศนัยบัตรวิชำชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 2 5 43 0 1 3 1 0 55 

สพม.ชบรย 

ประถมศึกษำ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
มัธยมศึกษำตอนต้น 1 0 4 5 95 0 1 4 2 0 112 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 1 0 7 9 50 0 5 3 1 0 76 
ประกำศนัยบัตรวิชำชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 2 0 12 14 145 0 6 7 3 0 189 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ตารางท่ี 6  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมต ำแหน่งที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2565  

 

ต าแหน่ง 
จังหวัด 

รวม สพม.ชบ 
ชลบุรี ระยอง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

16 12 28 13 7 20 29 19 48 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

33 52 85 34 24 58 67 86 153 

ข้าราชการครู 693 1,745 2,438 387 1,014 1,401 1,080 2,759 3,839 
บุคลากร 38 ค(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
บุคลากร 38 ค (2) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
ลูกจ้างประจ า 28 2 30 16 2 18 44 4 48 
พนักงานราชการ 29 39 68 9 20 29 38 59 97 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 50 62 7 24 31 19 74 93 

รวม 811 1,900 2,711 466 1,092 1,558 1,277 3,002 4,279 

ตารางท่ี  7  ค่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   ปีกำรศึกษำ 2564 
 

กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ระดับ 
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 
ผลต่าง 
ระดับประเทศกับ 
ระดับ สพม.ชบรย 

+7.43 +7.22 +6.20 +3.65 +6.12 
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ตารางท่ี  8  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   

ปีกำรศึกษำ 2560 – 2564  และเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 กับปีกำรศึกษำ 2563 
 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2560 2561 2562 2563 2564 ปี 2562 - 2563 
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 

ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 – 2564 

 

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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ตารางท่ี  10  ค่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ และวิทยำศำสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 

 

กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ระดับ 
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 
ผลต่าง 
ระดับประเทศกับ 
ระดับ สพม.ชบรย 

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

ตารางท่ี  11  ค่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6    

ปีกำรศึกษำ 2560 – 2564 และเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2564 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 
2560 2561 2562 2563 2564 ปี 2563 - 2564 

ภาษาไทย 52.96 51.32 46.29 48.58 52.04 +3.46 
สังคมศึกษา 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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ตารางท่ี  12  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 – 2564 

 

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 
สังคมศึกษา 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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตรและนโยบายที่เกีย่วของ 
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ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้มีกำรประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน 2560 

ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ มีบทบัญญัติไว้ใน มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับ

กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรค  ที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 

จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำม

ต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำรและ

ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้

เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตนและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชำติในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้

ประชำชนได้รับกำรศึกษำ ตำมวรรคสำม รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดค ำนิยำมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง 

กำรศึกษำระดับก่อนอุดมศึกษำ และก ำหนดในมำตรำ 10 กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำส
เสมอกัน ในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย  

 กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม 
กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือบุคคล ซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล ด้อยโอกำส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ   

  กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และ
ให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึ กษำ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถพิเศษต้องจัด
ด้วยรูปแบบที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึง ควำมสำมำรถของบุคคลนั้น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้อง และ 
บูรณำกำรกัน ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำน
รัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 มี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วย ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และกำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภ ำพ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรพัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ 
จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำง กำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำร

สภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มี
ควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต  ใช้กลไกกำรแก้ไข
ปัญหำแบบบูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้ำน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่นๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพ้ืนฐำน

แนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้ำนอ่ืนๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล 
และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ใน
อนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
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ต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคตบนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำง    
งำนใหม่ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลกควบคู่   ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี
รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และ 

มีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดี  
ในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย รักษำศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชำติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
และภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่
กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำม
ควำมถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้ งภำคเอกชน                  

ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำ 
เพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติ
สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเอง และท ำประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ
อย่ำงเป็นธรรมและทัว่ถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ  

ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำน
กำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำง
สมดุล ทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน เพ่ือ

ประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท 
หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้
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กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้อง 
ร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย        
มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำร
ยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ    

โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง 2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำรพัฒนำกำร
เกษตร 4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 5) กำรท่องเที่ยว 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ    
7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม     
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ 15) พลังทำง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน        
19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 21) กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ 23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม     
ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นองค์กรเจ้ำภำพหลักในประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และ
เป็นองค์กรเจ้ำภำพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้ำหมำยระดับ
ประเด็น 2 เป้ำหมำย คือ 1) คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 1. แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนำระบบ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็น
เลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติและมีเป้ำหมำยให้คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้ และมีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น       
2. แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ คือ  1) พัฒนำและ
ส่งเสริมพหุปัญญำ 2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับ     
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และมีเป้ำหมำยของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริม กำรพัฒนำ
ศักยภำพตำมพหุปัญญำเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมขึ้น 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
มีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย  
สติปัญญำ และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2 แผนย่อย ได้แก่ 1. แผนย่อยกำรพัฒนำเด็ก
ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ จัดให้มี
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี ที่สมวัยทุกด้ำน โดยกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน ที่เน้นกำรพัฒนำทักษะส ำคัญด้ำน
ต่ำง ๆ อำทิ ทักษะทำงสมอง ทักษะด้ำนควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุม อำรมณ์ ทักษะกำรวำงแผนและ
กำรจัดระบบ ทักษะกำรรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกร ในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี
ควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ จริยธรรม และควำมเป็นมืออำชีพ เป้ำหมำยของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่ำงมี
คุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 2. แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น แนวทำงพัฒนำ ได้แก่ 1) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะ
ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์กำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืน 2) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ 3) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน 4) จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ กำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่
ร่วมกันและท ำงำนภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัย
ที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำด
ทำงเชำวน์ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้ำนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มวัย
เรียน/วัยรุ่น เป้ำหมำยของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ได้มีกำรประกำศเมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 เพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และ

ขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ตำมที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง  
มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุ
กับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีกำรปฏิรูป 13 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำร
บริ ห ำ ร ร ำชกำรแผ่ นดิ น  3)  ด้ ำนกฎหมำย  4)  ด้ ำนกระบวนกำรยุ ติ ธ ร ร ม  5)  ด้ ำน เศรษฐกิ จ  
6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
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มิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ 13) ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ทั้งนี้ กำรปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 
2562 จึงได้มีกำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2564 ซึ่งก ำหนดแผนงำนในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้
ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) กำรปฏิรูปกลไก และระบบกำรผลิตและ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน 4) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบ
อ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน  5) กำรปฏิรูปบทบำทกำร
วิจัยและระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้
ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืนและก ำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ       
(Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หลักกำรพัฒนำประเทศที่ส ำคัญในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน     
เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งมียุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ 
ดังนี้ 1) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 2) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำ        
ในสังคม 3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำ งยั่งยืน 4) กำรเติบโตที่เป็นมิตร              
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 5) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน 6) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมภิบำลในสังคมไทย     
7) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 8) กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 10) ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ กำรพัฒนำควำม
ร่วมมือ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำวโดย

จุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของแผน คือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรศึกษำ

เพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อน      

ด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดัก

ประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560  -

2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึง

โอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality)  
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ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ               

มียุทธศำสตร์ ดังนี้ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำ

ก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพ

คนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำง

กำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) กำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

กระทรวงศึกษำธิกำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคน ตลอด
ช่วงชีวิต กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ กำรพัฒนำเด็ก ตั้งแต่ช่วง
กำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน รวมถึง
กำรส่งเสริมศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกลำย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ      
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบท 
สังคมไทย  

2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ 
ให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบ    
ต่อผลลัพธ์ ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และกำร
ส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้
มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน     
โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำร
จัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มี
ควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำนมีระบบกำรบริหำรงำน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
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5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำรประเมินผล
กำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม  

6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม และสร้ำง
โอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง  

7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติเป็น
กำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ 
และกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพใน
สำขำ ที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้  

8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ  
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไป
เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ  

9. กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำและอำชีวศึกษำ มีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล  

11. กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  

12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัย
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง 
ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม  

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็น
หลักและพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร  
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3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและ
ตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5.  พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่ เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้ เรียน  
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประซำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็มตำม
ศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำ  
สู่สังคมผู้สูงวัย  

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ ศักดิ์ศรี        
เท่ำเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็น
ส่วนส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำน ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน 
และสำมำรถด ำเนินกำร และวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ จึงก ำหนด
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดีทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 

อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
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2.2  ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำง 
มีคุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อและ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3  พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2  พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่ เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก 
ที่จ ำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 
สร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับ 

3.4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร

ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4.2  พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและ

โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่

4.3  บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของ
ชุมชน 

4.4  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะและ
สถำนศึกษำท่ีตัง้ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
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4.5  สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.6  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 วิสัยทัศน์ 
ผู้น ำองค์กรด้ำนกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ ด้วยวิถีพอเพียง 

อย่ำงมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 

พันธกิจ 
  1. พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  2. สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิจัย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภำพสู่มำตรฐำนกำรศึกษำระดับนำนำชำติต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  4. พัฒนำระบบกำรนิเทศ ตรวจ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำท้ังระบบ 

ยุทธศาสตร์ 
  1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ                   
ในกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
                     3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 

4. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงกำรเรียนรู้ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมน ำสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ร่วมสร้ำงระยองให้เป็นเมืองนวัตกรรมกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจชั้นน ำ ผู้เรียนมีงำนท ำอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมของสถำบัน 

มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะกำรด ำรงชีวิตและมีงำนท ำสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ บนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. จัดกำรศึกษำให้คนทุกช่วงวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตร เชื่อมโยงทุกระดับ มีองค์ควำมรู้            
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมสมรรถนะ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก  
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3. สร้ำงควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ  
2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
3. พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนทุกช่วงวัยให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  
5. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตบนพื้นฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Education) 
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ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ นโยบำยของรัฐบำล 
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นโยบำยของหน่วยงำนอื่นๆ และระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง เพ่ือก ำหนดทิศทำงใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล  

สู่คุณภำพที่ยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 
“ซื่อสัตย์ พร้อมบริกำร สุภำพ มีคุณธรรม” ตัวย่อ “ISPM”  (Integrity  Service mind  

Polite  Morality)    

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก

ของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมสนับสนุน
กำรดูแลควำมปลอดภัยด้ำนเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบให้กับผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ พัฒนำผู้เรียนและพัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับอนำคต มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนกำรศึกษำ
ต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำและปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

4. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำม
เชี่ยวชำญ สมรรถนะตรงตำมสำยงำน และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ก ำกับติดตำม ประเมินผลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำร  
จัดกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำม
ปลอดภัยด้ำนเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี  

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และ
มีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ผู้เรียน และสถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรม ได้รับกำรพัฒนำและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับอนำคต มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อ เพ่ือกำรมีงำนท ำและปรับตัว
ในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมเชี่ยวชำญ 
สมรรถนะตรงตำมสำยงำน และจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง มีระบบบริหำรจัดกำร ก ำกับติดตำม 
ประเมินผล ที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
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นโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 

ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ 
 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

 

ข้อที ่2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 สร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง 

ที่มีคุณภำพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
อัตรำกำรเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 70 
ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำ
สมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน ร้อยละ 20 
 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 
 ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะทำงกำรศึกษำของผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันระดับนำนำชำติและเทียบเคียงสู่มำตรฐำนสำกล 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ส่งเสริมจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษ ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรูภ้ำษำอังกฤษโดย
ใช้ระดับกำรพัฒนำ    ทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติพ้ืนฐำน (O-NET) ร้อยละ 41.33 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ              
ตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 70 

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมพหุปัญญำ ร้อยละ 10 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล ร้อยละ 10 
ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 

ร้อยละ 80 

 

ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับติดตำม ประเมินผล ที่มีประสิทธิภำพตำม 

หลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล ร้อยละ 80 
สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียน
กำรสอนต่องำนอ่ืนๆ 

สัดส่วน 3 : 2 

ร้อยละของสถำนศึกษำในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 70 

ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 55 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

สวนท่ี 3 
 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กลยุทธ์ข้อที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงและความปลอดภัย   
 1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ โดยใช้คู่มือ 
"รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยำเสพติด"  

2. โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตร
กำรสอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  

3. โครงกำรเสริมสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ตำมมำตรกำรโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety School) ภำยใต้ "ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลำ  
 4. งำนชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.ชบรย ครั้งที่ 6 และฝึกทักษะลูกเสือแกนน ำ ต้ำนภัยยำเสพติด 

ประจ ำปี 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
1. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ด้ำนเจตคติและจิตวิทยำกำรจัดกำรศึกษำ

เรียนรวมของครูสังกัดส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ชลบุรี ระยอง   
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร ผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ   
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนกำรแก้ไขปัญหำเด็กออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2565  
4. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ ำปี 2565  

 5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
6. โครงกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรรับนักเรียน  
7. ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ 

(โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) หน่วยประสำนงำนภำคตะวันออก ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กลยุทธ์ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
1. โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะกำรวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ภำยในโรงเรียน

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
2. โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือขับเคลื่อนสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
3. โครงกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่บรรจุและแต่งตั้ง

ใหม่ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระยะเวลำ 1 ปี  
4. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

ชลบุรี ระยอง 
 5. โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำของครูภำษำต่ำงประเทศที่สอง 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง โดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบร่ วมพัฒนำเพ่ือ
ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
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6. โครงกำรกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
7. โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
8. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์เพ่ือให้มีทักษะในกำรนิเทศออนไลน์และกำร

จัดเก็บสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ   
9. โครงกำรถอดบทเรียนครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ รูปแบบ Online On-hand และ 

On-demand   
10. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 

21 และพัฒนำพหุปัญญำของผู้เรียน   
11. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำสำกล 

CEFR   
12. โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง (กตปน.)   
13. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลระดับ ScQA  
14. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

ของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
15. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตำมนโยบำยเดินหน้ำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้   
16. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ตำมร่ำงกรอบ

หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ)   
17. โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้โจทย์ปัญหำ

คณิตศำสตร์ของครูในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น    
18. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันและประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ โดยต้นสังกัด ส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง   

19. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยำกำรค ำนวณด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก   

20. โครงกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนสุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง 

21. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย (รักษ์ภำษำไทย) ปี 2565 
22. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
23. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผลตำมแนวทำงกำร

ประเมิน PISA 2022 
24. โครงกำรขับเคลื่อนกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรวัดผลใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
25. โครงกำรถอดบทเรียนกำรขับเคลื่อนสถำน ศึกษำน ำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด 

ระยอง 
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กลยุทธ์ข้อที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
1. โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และหลักเกณฑ์                  
ว 10/2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565    

2. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565 ภำยใต้
กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่รัฐต้องกำรส่งเสริม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว 845) กำร
บริหำรสัญญำและขั้นตอนกระบวนกำรควบคุมพัสดุ กำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สิน และกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำปี กำรจ ำหน่ำยพัสดุ”  

3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19)   

4. โครงกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้ำง  

5. โครงกำรประชุมทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ.2565 – 2567) และกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง   

6. โครงกำรค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร (ธุรกำรโรงเรียน)  
7. โครงกำรค่ำจ้ำงบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (ครูคลังสมอง)  
8. โครงกำรค่ำตอบแทนกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  
9. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

ศึกษำ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

กลยุทธ์ข้อที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัย   
1. ส่งเสริมกำรจัดกำร

เรียนรู้ครูผู้สอน
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ โดย
ใช้คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน 
ป้องกันยำเสพติด"  

1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
ร้อยละ 70 ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้  
2. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
ร้อยละ 70 พัฒนำกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้โดยใช้คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน
ป้องกันยำเสพติด”  
3. ศึกษำนิเทศก์มีกำรนิเทศ 
ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
โดยใช้คู่มือ “รู้คิด รู้ทันป้องกัน 
ยำเสพติด”ของครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
ร้อยละ 70 

1. นักเรียนได้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและมีเจตคติที่เหมำะสม 
ที่สำมำรถดูแลตัวเอง และด ำรง 
ชีวิตอยู่ในสังคมได้ปลอดภัยและ
ห่ำงไกลจำกยำเสพติดและ
สำมำรถเติบโตเป็นก ำลังส ำคัญ
ของสังคมและประเทศชำติ
ต่อไป  
2. สถำนศึกษำมีคุณภำพในกำร
จัดกำรศึกษำเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ด ำเนินกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรผ่ำนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม WebEx 
ครูผู้สอนมีกำรด ำเนินกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
เนื้อหำจำกคู่มือประกอบกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
จำกกำรรำยงำนกำรใช้คู่มือ 
“รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยำเสพติด”
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
รวมถึงกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

- 1,800 640 1,160 ด้วยสถำนกำรณ์
โรคระบำดของ
ไวรัสโคโรน่ำ ต้อง
ด ำเนินกำร
จัดกำรอบรมผ่ำน
ระบบออนไลน์ 
พบว่ำเกิดปัญหำ
ในเรื่องของ
สัญญำณและกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรติดตำมข้อมูล
จำกผู้เข้ำรับกำร
อบรม 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

2 พัฒนำครูผู้สอน
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 
เพื่อกำรจัดกำร
เรียนรู้หลักสูตรกำร
สอนเพศวิถีศึกษำ
และทักษะชีวิตของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยม 
ศึกษำชลบุรี ระยอง 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
จ ำนวน 51 คน พัฒนำแผนกำร 
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
เพศวีถีศึกษำในช้ันเรียน  
2. กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตรเพศ
วิถีศึกษำของครูผู้สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
จ ำนวน 51 แห่ง 

1. นักเรียนได้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและมีเจตคติที่เหมำะสม 
ที่สำมำรถดูแลตัวเอง ปฏิบัติตน
และด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสมใน
สังคมปัจจุบัน  
2. สถำนศึกษำเกิดควำมเสมอ
ภำคและขจัดควำมไม่เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศโดยกำรจัดกำร 
ศึกษำอย่ำงมีคุณภำพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน  
3. ศึกษำนิเทศก์ได้รับข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อใช้ในกำรวำงใน
กำรนิเทศพัฒนำต่อไป 

ด ำเนินกำรติดตำมตรวจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับครู
ที่เข้ำอบรมเพศวิถีศึกษำ
ออนไลน์และด ำเนินกำรออก
นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้
ในช้ันเรียนของครูผู้สอน 
รำยวิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพละศึกษำ 
มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ค ำอธิบำยรำยวิชำทโครงสร้ำง
รำยวิชำ หน่วยกำรจัดกำร
เรียนรู้ตลอดจนแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีกำรบูรณำกำร
หลักสูตรเพศวิถีศึกษำมำใช้
ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
นิเทศติดตำมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ในทั้ง 5 สหวิทยำเขต 
ครูผู้สอนมีกำรเข้ำร่วมกำร
อบรมเพศวิถีศึกษำอออนไลน์ 
แต่ด้วยระยะเวลำและ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเช้ือ
ไวรส 2019 ที่ส่งผลต่อสุขภำพ

5,000 14,620 15,032 4,588 ระยะเวลำและ
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 
2019 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ของครูผู้สอนที่ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรกิจกรรมบำงอย่ำงไม่
ส ำเร็จตำมก ำหนดระยะเวลำ
ของระบบกำรอบรมออนไลน์ 

3 เสริมสร้ำงมำตรกำร
ควำมปลอดภัย 
ในสถำนศึกษำ
อย่ำงรอบด้ำน  
ตำมมำตรกำร
โรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) 
ภำยใต้ "ระบบดี  
มีภูมิคุ้มกัน 
ทันเวลำ” 

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด  
สพม.ชบรย จ ำนวน 830 คน  

- ผู้บริหำร/ครูในโรงเรียนสังกัด  
สพม.ชบรย จ ำนวน 730 คน 

- นักเรียนมีควำมสุขและมี 
ควำมปลอดภัยทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำม
พร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น 
- ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมตระหนัก
และมีควำมเข้มแข็งในกำร
ด ำเนินงำนมำตรกำรโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety School) 
สำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ของนักเรียนทั้งด้ำนอุบัติเหตุ 
ด้ำนอุบัติภัย ปัญหำทำงสังคม 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และ
สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

สพม.ชลบุรี ระยอง ด ำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงมำตรกำร
ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
อย่ำงรอบด้ำนตำมมำตรกำร
โรงเรียนปลอดภัย (Safety 
School) ภำยใต้ “ระบบดี มี
ภูมิคุ้มกัน ทันเวลำ” ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 โดยกำรจัด
อบรมให้ควำมรู้และเสริมสร้ำง
ทักษะกำรป้องกันตนเองจำกภัย
ต่ำง ๆ ดังนี้  
1) อบรมเสริมสร้ำงพื้นที่
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ  
2) อบรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต 
ก้ำวทันยุติควำมรุนแรงและ
โซเชียลมีเดียในสถำนศึกษำ  

100,000 439,300 539,300 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

 3) อบรมเสริมสร้ำงทักษะกำร
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่  
4) เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ภำยใต้กิจกรรมกำร
ประชุมช้ีแจงเกณฑ์ใหม่กำร
ประเมินสถำนศึกษำสีขำวปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุข  
5) อบรมเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งสภำนักเรียนเพื่อ
ส่งเสริมประชำธิปไตยใน
สถำนศึกษำ  
6) อบรมส่งเสริมและพัฒนำ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ และ 
7) กิจกรรมว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต มี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 
1,684 คน แบ่งเป็น ผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน 730 คน และนักเรียน 
จ ำนวน 954 คน เพื่อให้
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และนักเรียน ได้รับกำร
ปกป้องและคุ้มครองควำม
ปลอดภัยอย่ำงรอบด้ำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
สำมำรถปรับตัวให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภำพแวดล้อม รู้จักเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
รู้จักป้องกันตนเองในภำวะคับ
ขันและจัดกำรกับชีวิตได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

4 งำนชุมนุมสุดยอด
ลูกเสือ สพม.ชบรย 
ครั้งที่ 6 และฝึก
ทักษะลูกเสือ 
แกนน ำต้ำนภัยยำ 
เสพติด ประจ ำปี 
2565 

1) ผู้ก ำกับลูกเสือต้ำนภัยยำ 
เสพติด จ ำนวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 
1 คน รวม 51 คน  
2) ลูกเสือ/เนตรนำรี แกนน ำ 
จ ำนวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน 
รวม 153 คน  
3) วิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 16 คน 

ลูกเสือ/เนตรนำรีที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตร มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด และ
จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติดในสถำนศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตร
กำรฝึกทักษะลูกเสือแกนน ำ 
ต้ำนภัยยำเสพติด ระหว่ำงวันที่ 
2 – 4 กันยำยน 2565  
ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
มีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน  

    228,500       -     228,500       - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

220 คน แบ่งเป็น ผู้ก ำกับ
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
จ ำนวน 51 คน ลูกเสือ/เนตร
นำรีแกนน ำ จ ำนวน 153 คน  
จำก 51 โรงเรียน และวิทยำกร/
เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 
16 คน โดยลูกเสือ/เนตรนำรีที่
เข้ำร่วมกำรอบรมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบกำรณ์ และมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำ
เสพติด สำมำรถตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยำเสพติด  
ส่งผลให้มีพัฒนำกำรที่ดีท้ัง 
ด้ำนอำรมณ์ สังคม สติปัญญำ  
เกิดภำวะผู้น ำ และพร้อมเป็น
แนวร่วมในกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
มีกำรขับเคลื่อนหน่วยลูกเสือ
ต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถขยำยเครือข่ำยกำร
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
5 กำรพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม ด้ำนเจต
คติและจิตวิทยำ
กำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวมของครู
สังกัดส ำนักเขต
พื้นที่กำร ศึกษำ
มัธยมศึกษำ ชลบุรี 
ระยอง 

1. ครูที่รับผิดชอบกำรเรียนรวมใน
โรงเรียนเรียนรวมของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง จ ำนวน 30 
โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำด้ำนเจต
คติและจิตวิทยำกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม  
 2. ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำร
จัดกำรศึกษำเรียนรวมในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง จ ำนวน 
10 คน มีควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำกำร
จัดกำรเรียนรวมและสำมำรถ
นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียน
รวมให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ 

ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องได้รับ
กำรคัดกรองคนพิกำรทำง
กำรศึกษำและได้รับกำรจัด
กำรศึกษำที่ถูกต้องเหมำะสม
ตรงและควำมต้องกำร เพื่อ
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและ
มีคุณภำพตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยได้รับโอกำสและ
บริกำรทำงกำรศึกษำในทุก
ระบบและทุกรูปแบบที่หลำก 
หลำยอย่ำงมีคุณภำพและ
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล 

โครงกำรประสบผลส ำเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมยอมรับและได้
ประโยชน์จำกกำรอบรมจริง  
ในด้ำนกำรให้ควำมรู้ กำรสร้ำง
เจตคติ และกำรเสริมทักษะให้
สำมำรถมีควำมรู้ ทักษะ 
เบื้องต้นต่อกำรคัดกรองผู้พิกำร 
และ กำรจัดท ำแผนรำยบุคคล 
มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
จริงของครูที่ปฏิบัติงำนเรียน
รวมในโรงเรียนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่   

ไม่ใช้งบประมำณ - - - 

6 อบรมเชิง
ปฏิบัติกำร 

โรงเรียนเรียนรวมมีครูที่บัตร
ผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำง
กำรศึกษำ โดยสำมำรถด ำเนินกำร 

ผู้เรียนในโรงเรียนรวมได้รับกำร
พัฒนำที่ถูกต้องและมีสิทธิทำง
กำรศึกษำของคนพิกำรในกำร

โครงกำรประสบผลส ำเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมยอมรับและได้

- 28,800 23,140 5,660 - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

หลักสูตร 
ผู้ด ำเนินกำร 
คัดกรองคนพิกำร
ทำงกำรศึกษำ 

คัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สิทธิและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร 
9 ประเภท ควำมพิกำรทำง
กำรศึกษำ 

ได้รับโอกำสและบริกำรทำง
กำรศึกษำในทุกระบบและทุก
รูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมี
คุณภำพและด ำรงอยู่ในสังคมได้
อย่ำง มีควำมสุขตำมศักยภำพ
ของแต่ละบุคคล 

ประโยชน์จำกกำรอบรมจริง    
ในด้ำนกำรให้ควำมรู้ กำรสร้ำง
เจตคติ และกำรเสริมทักษะให้
สำมำรถมีควำมรู้ ทักษะ      
เบื้องต้นต่อกำรคัดกรองผู้พิกำร 
และกำรจัดท ำแผนรำยบุคคล   
มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
จริงของครูที่ปฏิบัติงำนเรียน
รวมในโรงเรียนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่ กำรออกนิเทศติดตำม 
ประเมินผลครูที่ได้รับกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“ผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำร
ทำงกำรศึกษำ”นั้น พบว่ำ คณะ
ครูมีควำมเข้ำใจ มีทักษะและ
กระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวมได้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้นกว่ำก่อนได้รับกำรอบรม
พัฒนำ ได้รับกำรเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ 

7 พัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนกำร

1. ติดตำมเด็กตกหล่นที่หลุดออก
จำกระบบ จ ำนวน 142 คน  

1. เด็กตกหล่นที่หลุดออกจำก
ระบบ ได้กลับเข้ำสู่ระบบ

ได้เล่มร่ำงคู่มือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน "พำน้องกลับมำ

6,500 40,920 47,420 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

แก้ไขปัญหำเด็ก
ออกกลำงคัน  
ปีกำรศึกษำ 2565 

2. ผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบ
งำนกำรแก้ไขปัญหำนักเรียนออก
กลำงคัน โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
51 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  
จ ำนวน 102 คน และเจ้ำหน้ำที่ ๆ 
เกี่ยวข้อง 5 คน รวมทั้งสิ้น  
107 คน 

กำรศึกษำและได้รับกำรพัฒนำ
อำชีพ  
2. ผู้บริหำรและครูได้แนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำและติดตำม
เด็กออกกลำงคันของโรงเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เรียน" ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำชลบุรี ระยอง  
จ ำนวน 1 เล่ม 

8 ส่งเสริมพัฒนำ
ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็ก
นักเรียน ประจ ำปี 
2565 

ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำหรือครู
ปกครอง จ ำนวน 102 คน 
วิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 10 คน 

1) ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
2) นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุขและปลอดภัย  
3) นักเรียนได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
กำรศึกษำตำมศักยภำพ 

1. กำรอบรมพัฒนำระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง ได้ก ำหนดกำรโครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ประจ ำปี 2565 ให้กับ
ครูผู้รับผิดชอบระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และครูแนะ
แนว รวมโรงเรียนละ 2 คน  
รวมทั้งสิ้น 102 คน เมื่อวันที่ 
15 กันยำยน พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียน
แสนสุข อ ำเภอเมืองชลบุรี 

25,000 30,000 55,000 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

จังหวัดชลบุรี  รำยละเอียดกำร
อบรมมีดังนี้ 
1.1 มอบนโยบำยกำรขับเคลื่อน
งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของ สพม.ชบรย 
1.2 เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ
และระบบกำรดูแลนักเรียน 
1.3 กำรขับเคลื่อนงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถำนศึกษำสู่ควำมยั่งยืน 
1.4 แนวทำงกำรขับเคลื่อน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับนักเรียน  
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทำงด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและ
สติปัญญำ มีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

2. กำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่
ด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่นส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง ได้ด ำเนินกำร
พิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำ
ดีเด่นเพื่อรับรำงวัลด้ำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
คัดเลือกครูเพื่อรับรำงวัลครู
ต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำ
กำรทักษะชีวิต ประจ ำปี 2565 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อ
น ำผลงำนเสนอระดับภูมิภำค  
และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนดังนี้  
2.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร 
2.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผล
งำนเพื่อเข้ำร่วมกำรคัดเลือก 
ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 
2565 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

2.3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ
ดีเด่นเพื่อรับรำงวัลด้ำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และคัดเลือกครูเพื่อรับรำงวัลครู
ต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำ
กำรทักษะชีวิต ประจ ำปี 2565 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ตำมค ำสั่งที่ 156/2565 สั่ง  
ณ วันที่ 8 มิถุนำยน 2565 
2.4 ประชุมคณะกรรมกำรสรร
หำและคัดเลือกสถำนศึกษำ 
เพื่อด ำเนินกำรคัดเลือก กำร
คัดเลือกสถำนศึกษำดีเด่นเพื่อ
รับรำงวัลด้ำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือก
ครูเพื่อรับรำงวัลครูต้นแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะ
ชีวิต ประจ ำปี 2565 ระดับ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ เมื่อวันที่  
15 มิถุนำยน 2565 เวลำ  
09.30  น. ณ ห้องประชุม 



42 
 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

เสมอต้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง 
2.5. ประกำศรำยช่ือโรงเรียนที่
ได้รับกำรคัดเลือก ในวันที่   
29  มิถุนำยน  2565 
2.6 แจ้งรำยช่ือโรงเรียนที่ได้รับ
กำรคัดเลือก ส่งระดับภูมิภำค 
(สพป.กรุงเทพมหำนคร) ภำยใน 
วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 
ผลกำรพิจำรณำคัดเลือก
สถำนศึกษำ  เพื่อรับรำงวัล
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ทักษะชีวิต ประจ ำปี 2565 
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ 
รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
โรงเรียนขนำดกลำง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

รำงวลัเกียรติบัตรยอดเยี่ยม 
ชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียน 
ผินแจ่มวิชำสอน 
รำงวัลเกียรติบัตรดีเด่น 
ได้แก่  โรงเรียนเกำะสีชัง 
และโรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ 
โรงเรียนขนำดใหญ่ 
รำงวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม 
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน 
วังจันทร์วิทยำ 
รำงวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  
โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  
โรงเรียนแกลง “วิทยสถำวร” 
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่  
โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง 
รำงวัลเกียรติบัตรดีเด่น ได้แก่  
โรงเรียนวัดป่ำประดู่, โรงเรียน
บำงละมุง, โรงเรียนบ้ำนบึง 
“อุตสำหกรรมนุเครำะห์”,  
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ 
“กรุงไทยอนุเครำะห์”, 
โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย,
โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม, 
โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม, 
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”และ
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย 
ชลบุรี 

9 สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจน
จบกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีกำรศึกษำ 
2564 จ ำนวนทั้งสิ้น 82,539 คน 

นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตำมหลักสูตร และกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนทุกระดับ โดย
เน้นกำรเสริมสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ผ่ำนกระบวนกำร
เรียนรู้ ผ่ำนกำรใช้สื่อ อุปกรณ์
กำรเรียนและกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง   
ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน                  
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2565 ส ำหรับนักเรียนในระบบ 
(30%) จ ำนวน 24,244 คน 
จ ำนวนเงิน 151,877,151 บำท 
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดครบทุก
โรงเรียนแล้ว 

542,098,798 - 542,098,798 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง   
ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน                  
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2565 ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
โดยครอบครัว จ ำนวน 11 คน 
จ ำนวนเงิน  80,723 บำท  
ให้แก่ผู้จัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัวแล้ว 

10 ส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำด้วย
กระบวนกำรรับ
นักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 51 โรงเรียน  
สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2565 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้เด็กทุกคน 
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง จ ำนวน 51 
โรงเรียน รับมอบนโยบำยและ
แนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2565   
2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง จ ำนวน 51 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง จ ำนวน 51 
โรงเรียน สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติกำร
รับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เด็กทุกคน ในระดับกำรศึกษำ 

19,000 - 6,230 12,770 - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ สอดคล้องกับศักยภำพ 
ควำมถนัด ควำมสนใจ เพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำร
รับนักเรียนที่มีควำมเป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เสมอภำค ตำมหลักธรรมมำภิบำล 

โรงเรียน รับค ำช้ีแจงนโยบำย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565    
3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง จ ำนวน 51 
โรงเรียน ด ำเนินกำรรับนักเรียน
ไปในแนวทำงเดียวกันและ
ด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขั้นพื้นฐำน มีโอกำสได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
สอดคล้องกับศักยภำพ ควำม
ถนัด ควำมสนใจ ไม่เกิดควำม
เหลื่อมล้ ำและสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำร
รับนักเรียนที่มีควำมเป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเสมอภำค ตำมหลัก 
ธรรมมำภิบำล 

11 ส่งเสริมนักเรียน 
ผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
บ ำเพ็ญประโยชน์
เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
(โครงกำรเด็กดีม ี
ที่เรียน) หน่วย
ประสำนงำนภำค
ตะวันออก
ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ในโรงเรียนสังกัด สพม.ฉะเชิงเทรำ 
สระแก้ว ปรำจีนบุรี นครนำยก 
จันทบุรี ตรำด ชลบุรี และระยอง 
187 แห่ง จ ำนวน 1,400 คน  
2) มหำวิทยำลัยที่ให้ควำมร่วมมือ
จัดสรรโควตำ จ ำนวน 5 แห่ง 
ได้แก่ มหำวิทยำลัยบูรพำ, 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตก ำแพงแสน, 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตศรีรำชำ, มหำวิทยำลัย-

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ในโรงเรียนสังกัด สพม.
ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว ปรำจีนบุรี 
นครนำยก จันทบุรี ตรำด ชลบุรี 
และระยอง ได้เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำตำมศักยภำพ
และควำมสำมำรถของตนเอง
ตำม “โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน” 

ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในโรงเรียน
สังกัด สพม.ฉะเชิงเทรำ 
สระแก้ว ปรำจีนบุรี นครนำยก 
จันทบุรี ตรำด ชลบุรี และ
ระยอง เพื่อเข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ระบบ
โควตำพิเศษ ระหว่ำงเดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ถึง
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2565  
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ท ำควำม
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

    50,000          -     50,000          - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ วิทยำเขตปรำจีนบุรี และ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขต
ระยอง 

ช่วยเหลือสังคม เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ใกล้
บ้ำน โดยสำมำรถที่จะเรียนได้
จนจบกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีในระบบโควตำพิเศษ ไม่มี
กำรสอบแข่งขัน โดยมีผลกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้                            
1) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน มีนักเรียน
ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวน 1 คน 
2) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำ
เขตปรำจีนบุรี และวิทยำเขต
ระยอง มีนักเรียนผ่ำนกำร
คัดเลือก จ ำนวน 10 คน  
3) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตศรีรำชำ มีนักเรียน
ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวน  
69 คน และ    
4) มหำวิทยำลัยบูรพำ มี
นักเรียนผ่ำนกำรคัดเลือก 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

จ ำนวน 162 คน (ด ำเนินกำร
แล้วในไตรมำส 1 - 2) 

กลยุทธ์ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
12 ส่งเสริมสมรรถนะ

กำรวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรยีนรู้
ของครูภำยใน
โรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขต
พื้นทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 
ระยอง 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แนวทำงใน
กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ัน
เรียน ทั้งหมด 393 คน 

ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกิดสมรรถนะกำรวิจัยใน 
ช้ันเรียนใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้ำหมำย 
ไว้ในโครงกำรทุกข้อ 

- 17,040 - 17,040 - 

13 กำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อขับเคลื่อนสู ่
กำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้
ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 
ระยอง 

1) ครู/ ผู้บริหำรโรงเรียนและ
บุคลำกรทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ชลบุรี ระยอง สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ในกำรท ำงำนโดยภำพรวม
ได้ ไม่ต่ ำกว่ำ 1 เรื่อง และมี
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง  

โรงเรียนและกลุ่มงำนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง เป็น
องค์กำรที่มีกำรบริหำรจัดกำร
เป็นเลิศในกำรจัดกำรควำมรู้ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้ำหมำยที่ต้องกำร  

ผลกำรด ำเนินกำรพบว่ำโรงเรียน
และกลุ่มงำนในเขตพื้นที่
สำมำรถสรุปกำรจัดกำรควำมรู้
ที่เกิดประโยชน์กับบุคลำกรใน
หน่วยงำนของแต่ละแห่งได้
อย่ำงมีคุณภำพ 

- 9,160 - 9,160 โรงเรียนได้
ด ำเนินกำร
เรียบร้อย  
49 โรงเรียน  
โดยพบว่ำมี  
2 โรงเรียน มีกำร
ด ำเนินงำนแต่
ด้วยผู้รับผิดชอบ
โยกย้ำยงำนจึงไม่
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

2) ครู/ ผู้บริหำรโรงเรียนและ
บุคลำกรทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ในกำรท ำงำนโดยภำพรวม
ได้ ไม่ต่ ำกว่ำ 1 เรื่อง และมี
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง  
3) โรงเรียน และ กลุ่มงำนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยองเป็น
องค์กรที่มีน ำกำรจัดกำรควำมรู้ 
ไปใช้ในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำย 
ที่ต้องกำร 

บรรลุเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ 

14 ประเมินสัมฤทธ์ิ
ผลกำรปฏิบตัิงำน
ในหน้ำท่ีรอง
ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำท่ี
บรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่ สังกัด

1 ข้ำรำชกำรครู ต ำแหน่ง  
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 18 คน  
2 คณะกรรมกำรประเมิน
สัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำน  
จ ำนวน 21 คน  
3. คณะท ำงำน จ ำนวน 2 คน 

ข้ำรำชกำรครู ต ำแหน่ง  
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ตำมกรอบภำรกิจ
ของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยขอกระทรวงศึกษำธิกำร

ด ำเนินกำรประเมินสัมฤทธิ์ผล
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ครั้งที่ 2 (หกเดือน
หลัง) (วันที่ 22 สิงหำคม 2565) 
ผู้รับกำรประเมิน จ ำนวน 1 คน 
คณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิ์

- 40,000 35,000 5,000 - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน ใน
ระยะเวลำ 1 ป ี

และนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

ผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 3 คน  
ด ำเนินกำรประเมินสัมฤทธิ์ผล
กำรปฏิบัติงำนในหนำ้ที่ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ครั้งที่ 1 (หกเดือน
แรก)  จ ำนวน 9 คน 
คณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิ์
ผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน   
5 คน ระหว่ำงวันที่ 20 – 21 
กันยำยน 2565 

15 ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ของ
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 
ระยอง 

1. ผู้บริหำรและครูได้ควำมรู้  
เข้ำใจกิจกรรมโครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  
2. สถำนศึกษำในสังกัดให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ  
3. กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนิน
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
   

1. นักเรียนได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพิ่มขึ้น  
2. สถำนศึกษำในสังกัดเข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ครบทุกโรงเรียน  
3. ศึกษำนิเทศก์ได้รับข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อใช้ในกำรวำงใน
กำรนิเทศพัฒนำต่อไป 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/รอง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และครู 
ผู้รับผิดชอบงำนโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
เข้ำร่วมกำรประชุมกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
เพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
ได้รับกำรพิจำรณำระดับ
คุณภำพของโรงเรียนคุณธรรม 

- 1,000 - 1,000 ผู้รับผิดชอบงำน
โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
ของโรงเรียนยัง
ไม่มีควำมเข้ำใจ
และด ำเนิน
กิจกรรมภำยใน
โรงเรียน 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

สพฐ วันที่ 28 มีนำคม 2565 
เวลำ 08.30 – 16.30 น.  
ผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) โรงเรียนในสังกัด 
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม
ภำยในสถำนศึกษำ และเสนอ
ตนเองเข้ำรับกำรพิจำรณำ
กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 
จ ำนวน 11 โรงเรียน ครู 
ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรมและนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์คนดีครบทุกประเภท 

16 กำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำของครู
ภำษำต่ำงประเทศ
ที่สอง สังกัด
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำร ศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 

1. ครูผู้สอนภำษำต่ำงประทศที่
สองในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 8 โรงเรียน ได้รับ
กำรนิเทศเพื่อพัฒนำปรับปรุงที่
ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนได้อย่ำง
ประสิทธิภำพ                     

นักเรียนได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ
กำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถ
เข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

เป็นไปตำมระยะเวลำและ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ มีกำรประชุม
PLC ร่วมกันระหว่ำงครูผู้สอน
ภำษำจีนและญี่ปุ่นต่ำง
สถำนศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ปัญหำอุปสรรค
ด้ำนผู้เรียน และสมำชิกร่วมกัน
ตัดสินใจจะทดลองออกแบบ
หน่วยกำรเรียนรู้ร่วมกัน โดย

ไม่ใช้งบประมำณ - - - 



52 
 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ระยอง โดยใช้
กระบวนกำรนเิทศ
แบบร่วมพัฒนำ
เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC 

2. ศึกษำนิเทศก์ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
จ ำนวน 1 คน สำมำรถนิเทศ
ติดตำมและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้ครูมีกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำต่ำงประเทศที่สอง 
ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 
21  

ศึกษำนิเทศก์ได้ออกนิเทศกำร
จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้รู้ผ่ำน
ระบบ ZOOM Cloud 
meeting ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 
ถึงเดือนสิงหำคม 

17 กำรนิเทศพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 
ระยอง 

1) ครูผู้รับผิดชอบงำนนิเทศ
ภำยใน จ ำนวน 51 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน ได้รับกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและ
รูปแบบกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  
2) ครูผู้รับผิดชอบงำนนิเทศ
ภำยใน จ ำนวน 51 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน ได้รับกำร
พัฒนำเทคนิคและรูปแบบกำร

1) โรงเรียนสำมำรถพัฒนำ
เทคนิคและรูปแบบกำรนิเทศ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้
อย่ำงเป็นระบบ 2) โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรนิเทศภำยใน 
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบชัดเจนลงสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
จ ำนวน 51 โรงเรียน 
สำมำรถพัฒนำเทคนิคและ
รูปแบบกำรนิเทศพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงเป็น
ระบบ  สำมำรถด ำเนินกำร
นิเทศภำยใน เพื่อขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบชัดเจนลงสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

- 43,200 - 43,200 - 



53 
 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ 

18 นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จัดกำร ศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง ได้รับ 
กำรกำรนิเทศติดตำม ตำม
แผนปฏิบัติกำรนิเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ตำมกลยุทธ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง จ ำนวน 51 โรงเรียน 
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมกลยุทธ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
จ ำนวน 51 โรงเรียน ได้
ขับเคลื่อน 
คุณภำพกำรศึกษำตำมกลยุทธ์ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
โดยด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมกลยุทธ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- 180,000 180,000 - - 

19 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำ
ศึกษำ นิเทศก์
เพื่อให้มีทักษะใน
กำรนิเทศออนไลน์
และกำรจัดเก็บ

โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง จ ำนวน  
51 โรงเรียน ด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมกลยุทธ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง ได้รับกำรกำรนิเทศ
ติดตำม ตำมแผนปฏิบัติกำร
นิเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 ตำม กลยุทธ์ ส ำนักงำน

โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
จ ำนวน 51 โรงเรียน ได้
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมกลยุทธ์ ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- 84,060 - 84,060 - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

สำรสนเทศอย่ำง
เป็นระบบ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยได้รำยงำนผ่ำนระบบนิเทศ
ออนไลน์ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง ส่งผลให้กำรบริหำร
จัดกำรได้ดีขึ้น 

20 ถอดบทเรียน
ครูผูส้อนที่เป็น
ต้นแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
รูปแบบ Online 
On-hand และ 
On-demand 

1) ได้ครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 51 
โรงเรียน  
2) ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่ประสบควำมส ำเร็จเป็น
ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
3) ได้แผ่นพับส ำหรับกำร
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ภำพ
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำสู่
สำธำรณะชน 

1) ครูในโรงเรียนได้แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็น
ต้นแบบ ไปปรับใช้กับตนเอง  
2) ทุกโรงเรียนในสังกัดน ำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่ประสบผลส ำเร็จไปเป็น
ตัวอย่ำงและปรับใช้ในโรงเรียน  
3) หน่วยงำนในสังกัด 
หน่วยงำนภำยนอก และ
ประชำชนที่สนใจ ได้รับทรำบ
และมีต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ที่
ประสบผลส ำเร็จ 

1) โครงกำรประสบควำมส ำเร็จ
ในไตรมำสที่ 4 ในเรื่องกำร
เผยแพร่เอกสำรสู่สำธำรณชน 
และที่ประสบควำมส ำเร็จเหนือ
ควำมคำดหวัง คือกำรได้รูปเล่ม
เอกสำรถอดบทเรียนฯ เพื่อใช้ใน
กำรเผยแพร่และเป็นแนวทำง
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด และ
คณะศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ  
2) กำรด ำเนินงำนจัดเก็บ
เอกสำรรูปเล่มและแผ่นพับไว้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ 
กลุ่มนิเทศฯ สพม.ชลบุรี ระยอง 

- 52,540 51,940 600 กำร
ประชำสัมพันธ์
กำรประกวดยัง
จ ำกัดรูปแบบ 
ของสื่อผลงำน
นวัตกรรมบำง
ประเภทไม่มี 
กำรร่วมส่งมำ
ประกวด เช่น 
นวัตกรรมด้ำน
ระบบ/platform 
On-demand 

21 พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรูเ้พื่อเสริม 
สร้ำงสมรรถนะที่

1) ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ 

1) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มี
คุณลักษณะและทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1. นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง 

- 12,200 3,600 8,600 - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 
และพัฒนำพหุ
ปัญญำของผู้เรียน 

ที่ 21  
2) ครูสำมำรถคัดกรองพหุปัญญำ
ผู้เรียนและน ำไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล 
3) โรงเรียนมีผลกำรคัดกรองพหุ
ปัญญำผู้เรียนและน ำไปใช้ในกำร
วำงแผนกำรพัฒนำผู้เรียน
รำยบุคคล  
4) โรงเรียนมีแนวทำงกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ 

2) นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ 
3) โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศ
กำรคัดกรองพหุปัญญำผู้เรียน
และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล 

กำรเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
พัฒนำพหุปัญญำของผู้เรียน 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศ
กำรคัดกรองพหุปัญญำผู้เรียน
และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล  
3. ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนที่
ตอบสนอง กำรเปลีย่นแปลง
ศตวรรษที่ 21 พัฒนำพหุปัญญำ
ของผู้เรียน 
4. ครูสำมำรถออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง  
กำรเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
พัฒนำพหุปัญญำของผู้เรียน 
5. โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน
ที่ตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 พัฒนำพหุปัญญำ
ของผู้เรียน 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

22 กำรพัฒนำ
คุณภำพจดักำร
เรียนรูภ้ำษำ 
อังกฤษตำมกรอบ
ควำม สำมำรถ
ทำงภำษำสำกล 
CEFR 

ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง จ ำนวน 220 คน 

ผู้เรียนมีทักษะภำษำอังกฤษตำม
กรอบควำมสำมำรถทำงภำษำ 
CEFR สำมำรถสื่อสำรด้ำนกำร
ฟังและกำรพูด กำรอ่ำนและกำร
เขียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และตอบสนองควำมเป็นพลโลก
ของและกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็น
เครื่องมือแสวงหำควำมรู้และ
วิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ 

โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ
จัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำม
กรอบควำมสำมำรถทำงภำษำ 
สำกล CEFR ด ำเนินกำร 
อย่ำงเป็นระบบ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของครูได้เป็น
อย่ำงดี สำมำรถน ำนวัตกรรมไป
ใช้จริงอย่ำงสอดคล้องและ
เหมำะสมสภำพและบริบท อีก
ทั้งกิจกรรมในโครงกำรฯ ท ำให้
ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมสำมำรถในบทบำทของ
ตนเองในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของ
ผู้เรียนตำมกรอบควำมสำมำรถ
ทำงภำษำสำกล CEFR สำมำรถ
ท ำให้ผู้เรียนมีควำมสุข 
สนุกสนำนในกำรฟัง พูด อ่ำน 
เขียนและสื่อสำรผ่ำนกำรใช้
ภำษำโดยกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยและปฏิบัติ
ได้จริง ท ำให้ผู้เรียนมีควำม

- 15,000 7,840 7,160 กำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรให้
สอดคล้องกรอบ
ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำสำกล 
CEFR ในภำค
เรียนที่ 2 ปีกำร
กำรศึกษำ 2564 
มีอุปสรรคเนื่อง 
จำกถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ  
2019 ที่ยังท ำให้
ต้องมีรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ 
ท ำให้ครูและ
นักเรียนบำงคน 
มีควำมติดขัดใน
เรื่องสัญญำณ
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

เข้ำใจและประสบควำมส ำเร็จใน
กำรเรียน เนื่องจำกได้รับกำร
พัฒนำวิธีกำรหรือสื่อกำรสอนที่
ท ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
มำกกว่ำกำรใช้หนังสือเรียน
เพียงอย่ำงเดียว  ซึ่งเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ต้องกำรให้ครูท ำหน้ำที่
ที่ส ำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียน 
กำรสอนที่ดีย่อมน ำไปสู่กำร
เรียนรู้ที่ดี ครูที่สำมำรถพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำน
คิดค ำนวณและด้ำนเหตุผลของ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ย่อมสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ระดับห้องเรียนถึง
ระดับชำติได้ ดังนั้น กำรที่ครูมี
ประสิทธิภำพกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น จึงสร้ำงควำม
พึงพอใจให้กับครูเป็นอย่ำงยิ่ง 

อินเตอร์เน็ต 
สัญญำณไม่ชัด
และครูไม่
สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
นอกจำกนี้กำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์
ในช่วง
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่ำ (Covid -
19) ท ำให้ครูไม่
สำมำรถ
ด ำเนินกำร
จัดกำรเรียนรู้โดย
ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลำงได้มำก
เท่ำที่ควร 
นอกจำกนี้ครูยัง
ต้องกำรควำมรู้
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

และควำมเข้ำใจ
วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
กรอบควำม 
สำมำรถทำง
ภำษำสำกล 
CEFR มำกกว่ำนี้ 
เพรำะปัจจุบัน
กำรจัดกำรเรียนรู้
เป็นไปตำมปกติ 
ไม่ได้ค ำนึงถึง
กรอบควำม 
สำมำรถทำง
ภำษำสำกล 
CEFR ค ำศัพท์ท่ี
ใช้ไม่ได้ค ำนึงถึง
ระดับของ
นักเรียน 

23 ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำร
บริหำรจดั

1) ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 2 ครั้ง 

1) คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจใน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

- 332,200 187,050 145,150 เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

กำรศึกษำของ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 
ระยอง (กตปน.) 

2) จัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ จ ำนวน  
2 ครั้ง  
3) จัดพิมพ์รำยงำนผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ 

บทบำทหน้ำที่และก ำหนด
นโยบำยได้ถูกต้อง  
2) สถำนศึกษำในสังกัดมีกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ นักเรียนมีคุณภำพ
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น 

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้
ด ำเนินกำรติดตำมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ ตำมปฏิทินนิเทศ  
ปีกำรศึกษำ 2564 โดย
คณะอนุกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  

โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่ำ (Covid -
19) ท ำให้ต้องลด
กำรออกติดตำมฯ 
จำกเดิมก ำหนด 
กำรออกติดตำม
จ ำนวน 2 ครั้ง 
เหลือเพียง 1 ครั้ง 
 

24 กำรพัฒนำ
คุณภำพ
สถำนศึกษำสู ่
มำตรฐำนสำกล
ระดับ ScQA 

สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ในรุ่นที่ 3 
จ ำนวน 17 โรงเรียนมีระบบ 
บริหำรที่มีคุณภำพตำมโครงสร้ำง
เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนัก
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเพื่อผลกำรด ำเนินงำนที่
เป็นเลิศ โดยได้เข้ำรับกำรประเมิน
ระดับScQA และมีหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

ผู้เรียนในสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกล ในรุ่นที่ 3 จ ำนวน  
17 โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มีศักยภำพเป็นพลโลก  
เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
สื่อสำรสองภำษำ ล้ ำหน้ำทำง
ควำมคิด ผลิตงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

โครงกำรประสบผลส ำเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมยอมรับและได้
ประโยชน์จำกกำรอบรมจริง  
ในด้ำนกำรให้ควำมรู้ กำรสร้ำง
เจตคติ และกำรเสริมทักษะให้
สำมำรถมีควำมรู้ ทักษะ ที่จะ
น ำไปจัดท ำโครงร่ำงองค์กร เพื่อ
ขอเข้ำรับกำรประเมินโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล ระดับ ScQA  
ซึ่งมีระบบบริหำรที่มีคุณภำพ
ตำมโครงสร้ำงเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งส ำนักคณะกรรม 

- 44,850 39,214 5,636 - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

กำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
ผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
และมีหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกล โดยในไตรมำส
ที่ 4 ได้กลุ่มเป้ำหมำย 14 
โรงเรียน เข้ำรับกำรประเมิน
รูปแบบ Site-Visit เป็นที่
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

25 ส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรเรยีนรู้
รำยวิชำเพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับ
อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของเขต
พัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก 
(Eastern 
Economic 
Corridor : EEC) 

1) ครูผู้สอนรำยวิชำเพิ่มเติม 
จ ำนวนโรงเรียนละ 2 คน  
จ ำนวน 102 คน  
2) ครูแนะแนว จ ำนวน 
โรงเรียนละ 2 คน  
จ ำนวน 102 คน  
3) ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่  
จ ำนวน 19 คน 

1) ครูผู้สอนรำยวิชำเพิ่มเติม
สอดคล้องกับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC)  
มีศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  
2) ครูแนะแนวสำมำรถน ำข้อมูล
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออกไปวำงแผนจัด
กิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและสมรรถนะส ำคัญที่

- โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
จ ำนวน 51 โรงเรียน ได้
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำเพิ่มเติมที่สอดคล้อง 
กับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor 
: EEC)  ตำมกลยุทธ์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับ

- 101,560 101,560 - - 
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ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

สอดคล้องกับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 
หลังจำกได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้
ของครู 4) นักเรียนสำมำรถน ำ
ข้อมูลควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออกไปวำงแผน
ในกำรศึกษำต่อ 

เป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
- ครูแนะแนวได้รับกำรส่งเสริม
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้
ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก นักเรียน
ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
ประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพที่สอดคล้องกับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
และโรงเรียนมีกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำนักเรียนให้มี
ทักษะที่จ ำเป็นของอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก 

26 พัฒนำคุณภำพ
กำรเรยีนกำรสอน
ภำษำไทยเพื่อกำร
อ่ำนออกเขียน 

1) ร้อยละ 70 ของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน อ่ำนออกเขียนได้  
2) ร้อยละ 70 ของนักเรียนทุก
ระดับช้ันอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง  

โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศ
สำมำรถน ำผลของกำรคัดกรอง
เป็นข้อมูลในกำรวินิจฉัย

1. โรงเรียนเห็นควำมส ำคัญ  
มีควำมตระหนัก และร่วมมือ
รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอน

- 300,000 150,000 150,000 งบประมำณใน
กำรจัดท ำเครื่อง 
มือคัดกรองที่
ส ำนักงำนเขต
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ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำม
นโยบำยเดินหน้ำ
และพัฒนำกำร
อ่ำนออกเขียนได ้

3) ร้อยละ 70 ของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
และสำมำรถใช้ภำษำไทยติดต่อ 
สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
4) ร้อยละ 50 ของครูผู้สอน
ภำษำไทยที่มีนวัตกรรมหรือสื่อ  
ที่พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน 

นักเรียนเพื่อพัฒนำนักเรียนได้
ตรงตำมควำมเป็นจริง 

ภำษำไทย โดยเร่งรัดพัฒนำกำร
อ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำร 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรเรียน 
กำรสอนภำษำไทย 
2. ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถเช่ือมโยงกำรจัด 
กำรเรียนกำรรู้ในกำรพัฒนำกำร
อ่ำนกำรเขียน และกำรสื่อสำร 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนภำษำไทย  
3. นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำร
เขียน และกำรสื่อสำร ตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนด 

พื้นที่กำรศึกษำ
สำมำรถให้กำร
ส่งเสริมสนับสนุน
เพียงแต่โรงเรียน
ขนำดเล็ก 

27 เตรียมควำมพร้อม
เพื่อกำรปรับปรุง
หลักสตูรและ
กระบวนกำร
เรียนรู้ ตำมรำ่ง
กรอบหลักสูตร
กำรศึกษำข้ัน

1) ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมร่ำง 
กรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ) 
2) ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมร่ำงกรอบหลักสูตร

1) นักเรียนรู้จัก รัก เห็นคุณค่ำ
ในตนเองและผู้อื่นจัดกำร
อำรมณ์และควำมเครียด ปัญหำ
และภำวะวิกฤต สำมำรถฟื้นคืน
สู่สภำวะสมดุล (Resilience) 
และมีสุขภำวะและมี
สัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น  

ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำเกี่ยวกับกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรปรับปรุงหลักสูตร
ตำมร่ำงกรอบหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (หลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ) มีแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมร่ำงกรอบ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

- 46,100 - 46,100 ควรมีพัฒนำกำร
ปรับปรุง
หลักสูตรและ
กระบวนกำร
เรียนรู้ ตำมร่ำง
กรอบหลักสูตร
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
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อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

พื้นฐำน (หลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ) 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (หลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ) 3) โรงเรียน
สำมำรถเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
กำรปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ตำมร่ำงกรอบ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(หลักสูตรฐำนสมรรถนะ) 

2) นักเรียนมีทักษะกำรคิดขั้น
สูงอย่ำงมีคุณธรรม มีควำม 
สำมำรถในกำรน ำและก ำกับกำร
เรียนรู้ของตนเองอย่ำงมี
เป้ำหมำย  
3) นักเรียนสำมำรถสื่อสำรอย่ำง
ฉลำดรู้ สร้ำงสรรค์ มีพลัง ด้วย
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

(หลักสูตรฐำนสมรรถนะ) และ
สำมำรถเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
กำรปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ตำมร่ำง
กรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (หลักสูตรฐำน
สมรรถนะ)  

(หลักสูตรฐำน
สมรรถนะ) แก่ครู
อย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจได้อย่ำง
ชัดเจน  

28 กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และกำร
แก้โจทย์ปัญหำ
คณิตศำสตร์ของ
ครูในระดับ
มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

ศึกษำสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร
อบรมกำรจัดกำรเรียนเพื่อพัฒนำ 
ทักษะกำรคิด วิเครำะห์ ของครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
จำกครูผู้สอน จ ำนวน 51 คน 

ผู้เข้ำร่วมให้ข้อมูลในกำรศึกษำ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำหลักสูตรอบรม
กำรจัดกำรเรียนเพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 

ได้ปัจจัยที่น ำไปสู่กำรสร้ำงคู่มือ
ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในวิชำ
คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

ไม่ใช้งบประมำณ - - - 

29 ส่งเสริมพัฒนำ
ระบบประกัน 
และประเมิน 

1. สถำนศึกษำในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 51 แห่ง  

1. สถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 51 แห่ง 
สำมำรถพัฒนำระบบประกัน

ส่งเสริมพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ที่มุ่งพัฒนำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ

- 30,000 30,000 - กำรบริหำร
จัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนกำร
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คุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ 
ที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนของ
สถำนศึกษำ  
โดยต้นสังกัด 
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 
ชลบุรี ระยอง 

2. คณะกรรมกำรนิเทศติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ จ ำนวน 
20 คน 

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ใน
สังกัดส ำนักงำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง มีกำรจัดระบบ
บริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ มีกำรกำหนด
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่ำงชัดเจน สำมำรถด ำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ในทุกกลุ่ม 
เป้ำหมำย จัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ
ทำงวิชำชีพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร  
และกำรเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 

สถำนศึกษำ โดยต้นสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของครู
ได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถน ำ
นวัตกรรมไปใช้จริงอย่ำง
สอดคล้องและเหมำะสมสภำพ
และบริบท อีกทั้งกิจกรรมใน
โครงกำรฯ ท ำให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และควำมสำมำรถใน
บทบำทของตนเองในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนและ 
สำมำรถท ำให้ผู้เรียนมีควำมสุข 
สนุกสนำนในกำรฟัง พูด อ่ำน 
เขียนและสื่อสำรผ่ำนกำรใช้
ภำษำโดยกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยและปฏิบัติ
ได้จริง ท ำให้ผู้เรียนมีควำม

สอนใน ปีกำร 
ศึกษำ 2564  
ที่ผ่ำนมำมี
อุปสรรค 
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019  
ที่ยังท ำให้ต้องมี
รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์  
ท ำให้ครูผู้สอน
และนักเรียนบำง
คนมีควำมติดขัด
ในเรื่องสัญญำณ
อินเตอร์เน็ต 
สัญญำณไม่ชัด
และครูไม่
สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

และสังคมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
3. ครู ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
จัดกำรเรียนรู้และออกแบบ 
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
ตำมมำตฐำนและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำร
บริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
ด ำเนินกำรตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น 
ระบบและนำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำผลที่ได้มำให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนำ 
และปรับปรุงกำรเรียนรู้  
4. ศึกษำนิเทศก์มีทักษะ 

เข้ำใจและประสบควำมส ำเร็จใน
กำรเรียน เนื่องจำกได้รับกำร
พัฒนำวิธีกำรหรือสื่อกำรสอนที่
ท ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
มำกกว่ำกำรใช้หนังสือเรียน
เพียงอย่ำงเดียว  ซึ่งเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำน ต้องกำรให้ครูท ำ
หน้ำที่ท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน กำรสอนที่ดีย่อมน ำไปสู่
กำรเรียนรู้ที่ดี ครูที่สำมำรถ
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร
สื่อสำร ด้ำนคิดค ำนวณและด้ำน
เหตุผลของผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพย่อมสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับ
ห้องเรียนถึงระดับชำติได้ ดังนั้น 
กำรที่ครูมีประสิทธิภำพกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น จึง
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับครูเป็น
อย่ำงยิ่ง 

นอกจำกนี้กำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์
ในช่วง
สถำนกำรณ์โควิด 
– 19 ท ำให้ครูไม่
สำมำรถ
ด ำเนินกำร
จัดกำรเรียนรู้
แบบเชิงรุกได้
มำกเท่ำที่ควร 
นอกจำกนี้ครูยัง
ต้องกำรควำมรู้
และควำมเข้ำใจ
วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ 
สถำณกำรณ์
มำกกว่ำนี้ เพรำะ
ปัจจุบันกำร
จัดกำรเรียนรู้มี
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรจูงใจ 
ด้วยวิธีกำรให้ค ำแนะน ำ  
ให้ค ำปรึกษำเพื่อช่วยเหลือ 
สนับสนุนโรงเรียนให้มี 
คุณภำพที่สอดคล้องกับบริบท 

หลำกหลำย
ช่องทำง 

30 ขับเคลื่อนกำร
จัดกำรเรียนรู ้
กำรออกแบบ 
และเทคโนโลยี 
และวิทยำกำร
ค ำนวณด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู ้
เชิงรุก 
 
 

1) ครูผู้สอนรำยวิชำออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง ที่ร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ด้ำนกำรรู้ดิจิทัล และด้ำน
กำรรู้ทันสื่อและข่ำวสำร สำมำรถ
ใช้วำงแผนกำรด ำเนินกำรให้มี
ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ดังกล่ำว  มีจุดเน้นกำรด ำเนินงำน
เชิงรุกเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของวิชำกำรออกแบบและ
เทคโนโลยีและวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณได้คล่องแคล่ว  

1) กำรจัดกำรเรียนรู้สำระที่ 4 
เทคโนโลยี วิชำกำรออกแบบ
และเทคโนโลยี และวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณของครูผู้สอน 
สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้เป็น
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สำมำรถพำนักเรียน
ท ำและใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ไมโครคอนโทลเลอร์ และ
หุ่นยนต์ ได้อย่ำงถูกต้อง  
2) ศึกษำนิเทศก์ทุกคนที่ร่วม
โครงกำรสำมำรถนิเทศกำร
จัดกำรเรียนรู้สำระที่ 4 
เทคโนโลยี วิชำกำรออกแบบ
และเทคโนโลยี และวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณของครูผู้สอน 

กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงใน
ทุกกิจกรรมตำมโครงกำรที่
ก ำหนดไว้ ผลปรำกฏว่ำมีครูเข้ำ
ร่วมกำรประชุมทั้งหมด จ ำนวน 
55 คน 

- 16,420 
 

16,420 - 
 

สถำนกำรณ์ 
โควิด - 19 ท ำให้
ต้องเพิ่มควำม
ระมัดระวังและ
ป้องกัน ในกำร
รวมกลุ่มคนท ำ
กิจกรรม เพื่อ
ป้องกันกำรแพร่
เช้ือฯ มีวิทยำกร
ที่เคยเชิญไว้ติด
เช้ือโควิด - 19  
จึงต้องเร่ง
เปลี่ยนตัว
วิทยำกร
กะทันหัน 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

2) ศึกษำนิเทศก์มีทักษะด้ำนกำร
สื่อสำรและกำรจูงใจ พัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถของตนเองสูงขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนครูผู้สอน
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ัน
เรียนให้มีคุณภำพ 

ให้เป็นกำรเรียนรู้เป็นกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  

31 ขับเคลื่อน
โครงกำรโรงเรยีน
สุจรติของ
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 
ระยอง 

1) โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 50 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
2) โรงเรียนมีกำรด ำเนินกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต  
3) นักเรียนผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

1) โรงเรียนในสังกัดมีผลรำยงำน
สรุปกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ  
2) ผู้บริหำรและครูมีผลกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต  
3) นักเรียนมีผลกำรประเมินผล
ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ผ่ำนเกณฑ์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
ตระหนักและให้ควำมส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนกำรใช้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ซึ่งทำง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติในกำรจัดท ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำเพื่อผลักดันให้
โรงเรียนน ำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำสู่กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรโรงเรียน
สุจริตเพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึก

139,500 - 53,600 85,900 เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโควิดจึงท ำ
ให้กำรด ำเนิน
โครงกำร ไม่
สำมำรถจัดได้ท ำ
ให้ไม่สำมำรถเห็น
ภำพกำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำง
ครบถ้วน และไม่
สำมำรถจัด
ประชุมแบบ  
On site ได้จึงใช้
รูปแบบกำร



68 
 

ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ที่ดีให้กับนักเรียน รู้จักแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ละอำย
ต่อกำรทุจริต มีจิตพอเพียง
ต่อต้ำนกำรทุจริต และสร้ำง
สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ ใน
กำรพัฒนำให้ผู้บริหำร ครู และ
นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของ
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่
อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ  
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็น
รูปธรรมน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่
ถูกต้อง  

ประชุม Online 
แทน 

32 พัฒนำคุณภำพ
กำรเรยีนกำรสอน
ภำษำไทย  
(รักษ์ภำษำไทย)  
ปี 2565 

1) นักเรียน จ ำนวน 90 คน เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย 
ตำมโครงกำรรักษ์ภำษำไทย 
2) ครูผู้สอนภำษำไทย จ ำนวน  
30 คน ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน และพัฒนำนวัตกรรม

1) โรงเรียนมีแนวทำงกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะ
ภำษำไทยของนักเรียน  
2) ครูผู้สอนภำษำไทยสำมำรถ
ผลิตผลงำนสื่อ/นวัตกรรมกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

1)  โรงเรียนมีแนวทำงกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถและ
ทักษะภำษำไทยของนักเรียน  
2)  ครูผู้สอนภำษำไทยสำมำรถ
ผลิตผลงำนสื่อ/นวัตกรรมกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยที่ประสบควำมส ำเร็จ

105,000 - 105,000 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

3) นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ได้รับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
และทักษะภำษำไทยของ
นักเรียน  
4) ครูผู้สอนภำษำไทยที่เข้ำร่วม
โครงกำรมีกำรผลิตผลงำนสื่อ/
นวัตกรรมพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทยที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

33 พัฒนำศักยภำพครู
ผู้ช่วยสู่กำรเป็นครู
มืออำชีพ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 

ข้ำรำชกำรครูที่บรรจุใหม่  
(ครูผู้ช่วย) บรรจุระหว่ำงปี 2564  
ถึงเดือนมีนำคม 2565 และวันที่  
26 เมษำยน 2565 รวมจ ำนวน 
229 คน 
 

ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพและสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน มีควำมพึงพอใจ
และเจตคติที่ดีในกำรประกอบ
วิชำชีพ สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 

ข้ำรำชกำรครู (ครูผู้ช่วย)  
ผ่ำนกำรพัฒนำจ ำนวน 209 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.30 

- 485,500 485,500 - เนื่องจำกมี
ข้ำรำชกำรครู
บำงส่วน ได้รับ
กำรประสำนงำน
ให้เข้ำรับ
พระรำชทำน
ปริญญำบัตรใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว 
จ ำนวน  13 คน 
ไปรำชกำร 
จ ำนวน 1 คน 
เป็นผู้ติดเช้ือ
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ไวรัสโคโรน่ำ 
2019 จ ำนวน  
6 คน  

34 พัฒนำหลักสตูร 
กระบวนกำรเรียน
กำรสอน และกำร
วัดและประเมินผล 
ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA 
2022 

1)  ได้ครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
จ ำนวน 51 โรงเรียน 
2)  ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่ประสบควำมส ำเร็จเป็น
ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1)  ครูในโรงเรียนได้แนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เป็นต้นแบบ ไปปรับใช้กับ
ตนเอง 
2)  ทุกโรงเรียนในสังกัดน ำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่ประสบผลส ำเร็จไปเป็น
ตัวอย่ำงและปรับใช้ในโรงเรียน 
3)  หน่วยงำนในสังกัด 
หน่วยงำนภำยนอก และ
ประชำชนที่สนใจ ได้รับทรำบ
และมีต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ที่
ประสบผลส ำเร็จ 

1) ได้เครือข่ำยครูผู้สอนแกนน ำ
กำรพัฒนำศักยภำพควำมฉลำด
รู้ของผู้เรียน ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยคณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
และครูผู้รับผิดชอบกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 
2) ครูผู้สอนแกนน ำได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนระบบ 
PISA Style Online Testing 
และแบบฝึกทักษะแบบฝึก
พัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำ 
ตำมแนวทำงกำรประเมินของ 
PISA และน ำไปใช้ขยำยผลใน
โรงเรียน 
3) ครูผู้สอนแกนน ำได้รับ
เอกสำรแบบฝึกทักษะแบบฝึก

11,800 - 11,800 - 1) ผู้ดูแลระบบ
ทดสอบออนไลน์ 
PISA Style ของ
โรงเรียนเปลี่ยน
คนใหม่ จึงท ำให้
กำรเข้ำใช้งำน
ระบบต้อง
ซักซ้อมควำม
เข้ำใจกันใหม่ 

2) กำร
ด ำเนินกำร 

ของโรงเรียน ใน 
กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ PISA 
ยังไม่ได้อยู่ใน
แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของ
โรงเรียนทุกโรง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

พัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำม
แนวทำงกำรประเมินของ PISA 
ไปใช้ด ำเนินกำรขยำยผล 
4) เขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับ
รำยงำนกำรขยำยผลของทุก
โรงเรียนในสังกัด 

35 ขับเคลื่อนกำรน ำ
ผลกำรประเมินไป
ใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
และกำรวดัผล 
ในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 
(Assessment for 
Learning) 

1) ครูผู้สอนในสังกัดได้รับองค์
ควำมรู้ และเข้ำใจในกำรผลกำร
ประเมินไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรวัดผล
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน  
2) สถำนศึกษำในสังกัดที่มี
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
3) ได้สถำนศึกษำที่เป็นต้นแบบ
ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1) เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ในช้ันเรียนอย่ำงมี
คุณภำพ 
2) ครูผู้สอนด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนรู้ พร้อมกับกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
3) ทุกโรงเรียนในสังกัดจัด
กำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำน
คุณภำพ 

1) ทุกโรงเรียนในสังกัดมี
ต้นแบบของระบบขั้นตอนใน
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และแนวทำงกำรแก้ไขผล
กำรเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ของ
ผู้เรียน 
2) ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด 
มีแนวทำงและแนวปฏิบัติในกำร
สร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำรวัดผล
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 
3) ทุกโรงเรียนในสังกัด
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียน ให้สอดคล้องตำมงำน

10,000 - 10,000 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนได้ 

36 ถอดบทเรียนกำร
ขับเคลื่อนสถำน 
ศึกษำน ำร่องใน
พื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัด 
ระยอง 

1) ได้กำรจัดกำรควำมรู้ต้นแบบใน
กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำน ำร่อง
ในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
2) ได้ต้นแบบสถำนศึกษำน ำร่อง
ในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดระยอง 
3) ได้แผ่นพับส ำหรับกำร
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ภำพ
ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อน
สถำนศึกษำน ำร่องในพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดระยอง 

1) สถำนศึกษำน ำร่องฯ มี
รูปแบบนวัตกรรมของโรงเรียน 
ที่เป็นต้นแบบเฉพำะ  
2) มีเอกสำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ระดับส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1) โรงเรียนในจังหวัดระยอง 
ทุกแห่ง ในพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดระยอง  
ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และกำรวัดประเมินผล เพื่อ
ยกระดับคุณภำพของผู้เรียน 
2) โรงเรียนในโครงกำรได้รับ
เอกสำรประกอบควำมรู้ในด้ำน
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของผู้เรียน 
 
 

27,000 - 27,000 - - 

กลยุทธ์ข้อที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
37 พัฒนำข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์และ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 418 รำย 
ประกอบด้วย  
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูและ
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ได้รับทรำบนโยบำยกำร
บริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำน 

กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจฯ กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
วันที่ 18 ตุลำคม 2564 
- มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

27,300 6,850 13,100 14,200 ในกำรจัด
กิจกรรมวันที่ 18 
ตุลำคม 2564 
พบว่ำมีปัญหำ
เรื่องระบบเครื่อง
เสียงบ้ำงเล็กน้อย 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

วิธีกำรประเมิน
ต ำแหน่งและวิทย
ฐำนะและบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
ตำมหลักเกณฑ์  
ว 9/2564 และ
หลักเกณฑ์  
ว 10/2564 
ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2565 

จ ำนวน 155 คน  
1.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 42 คน  
1.2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 113 คน  
2. ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 255 คน  
3. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 8 คน 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง ผู้ส่งผลงำนที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่/ผลกำรปฏิบัติงำน 
(ด้ำนที่ 3) ตำมหลักเกณฑ์          
ว 17/2552 กรณีส่งใหม่และ
ปรับปรุง จ ำนวน 4 รำย ได้รับ 
กำรตรวจและประเมินผลงำน 
ทำงวิชำกำร 

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและ
วิทยฐำนะและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสำมำรถเขียน
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดท ำ
หลักฐำนประกอบกำรเสนอ
ขอรับกำรประเมิน  
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีควำมควำมพึง
พอใจในกำรช้ีแจงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินต ำแหน่ง
และวิทยฐำนะและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ   

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
เข้ำร่วมจ ำนวน  122 คน   
- มีผู้ตอบแบบสอบถำม  
จ ำนวน 115 รำย คิดเป็น 
ร้อยละ 94.26  
ผลจำกกำรประเมินโครงกำรฯ 
พบว่ำ   
- ในภำพรวมผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ มีควำมพอใจอยู่ใน
ระดับมำกขึ้นไป (ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ) คิดเป็น
ร้อยละ 96.52 
- ร้อยละ 98.26 ของผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำ  มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ  
หลังจำกกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
สูงขึ้นระดับมำกขึ้นไป 
- ร้อยละ 96.52 ของผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร 
ในสถำนศึกษำได้มำกขึ้นไป 

และเนื่องจำก 
สถำนกำรณ์โรค
ระบำดโควิด -19 
ท ำให้ต้องเปลี่ยน 
แปลงกำรประชุม
เป็นแบบผ่ำน
ระบบออนไลน์ใน
บำงกลุ่มสำระ/
สำขำวิชำแต่ก็
สำมำรถด ำเนิน 
กำรได้ทันตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และขยำยผลไปยังบุคลำกร               
ในสถำนศึกษำได้ 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำรำยที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ได้รับกำรปรับปรุง 
ต ำแหน่งให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น   

กิจกรรมที่ 2 สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจฯ กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่ง
ครู วันที่ 23 ตุลำคม 2564 
- มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
และข้ำรำชกำรครู เข้ำร่วม 
จ ำนวน  447 คน    
- มีผู้ตอบแบบสอบถำม  
จ ำนวน 207 รำย คิดเป็น 
ร้อยละ 46.30  
ผลจำกกำรประเมินโครงกำรฯ 
พบว่ำ   
- ในภำพรวมผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ มีควำมพอใจอยู่ใน
ระดับมำกขึ้นไป (ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ) คิดเป็น
ร้อยละ 94.20 
- ร้อยละ 95.16 ของผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำ  มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ                
หลังจำกกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
สูงขึ้นมำกขึ้นไป 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

- ร้อยละ 98.06 ของผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร                 
ในสถำนศึกษำได้มำกขึ้นไป 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ส่งผลงำนเพื่อ
ขอรับกำรประเมินเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ
ได้รับกำรประเมิน จ ำนวน  
4 รำย บริหำรสถำนศึกษำ  
2 รำย ผลกำรประเมิน ผ่ำน  
2 รำย นิเทศกำรศึกษำ 2 รำย 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 1 รำย 
ปรับปรุง 1 รำย 

38 ฝึกอบรมหลักสตูร 
“กำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปี
งบประมำณ  
2565 ภำยใต้
กฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและ

เชิงผลผลิต จ ำนวน 114 คน  
- ข้ำรำชกำรครู ต ำแหน่ง  
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 51 คน  
- ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ  
จ ำนวน 51 คน  
- คณะท ำงำน  
จ ำนวน 12 คน 

พัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนพัสดุ 
ให้มีควำมรู้และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งเป็นเรี่องที่มีควำม 
ส ำคัญต่อโรงเรียนโดยเฉพำะ
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุจะต้องโปร่งใสและ

- มีผู้สนใจเข้ำร่วมกำรอบรมเกิน
เป้ำหมำย  เป้ำหมำย 114 คน  
ผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น 193  คน 
- มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ  88.08 

- 45,080 42,624 2,456 เนื่องจำกมีกำรใช้
ห้องประชุมขนำด
ใหญ่ท ำให้กำร
มองเห็นตัว 
หนังสือที่ฉำยบน
โปรเจคเตอร์
มองเห็นได้ไม่
ชัดเจน 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

วิธีกำรจัดซื้อจดั
จ้ำงท่ีรัฐต้องกำร
ส่งเสริม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2563  
(ว 845) กำร
บริหำรสัญญำ 
และขั้นตอน
กระบวนกำร
ควบคุมพัสดุ  
กำรจัดท ำทะเบียน
ทรัพย์สิน และกำร
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำปี กำร
จ ำหน่ำยพัสดุ” 

ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ
ต่ำง ๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ 

39 พัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มี
องค์ควำมรู้และ
เสรมิสร้ำง
เครือข่ำยกำร
บริหำรจดักำร
กำรศึกษำใน
สถำนกำรณ์กำร

กำรพัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำ  
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 4 คน 

คณะข้ำรำชกำร ผู้บริหำร
กำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำชลบุรี ระยอง  
ที่ปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง ได้รับกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำร

ข้ำรำชกำรครูในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน สำมำรถบริหำร
กำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพ
ของกำรจัดกำรศึกษำพร้อม
สร้ำงเครือข่ำย ได้รับรู้ข้อเท็จ 
จริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

- 25,000 25,000 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

แพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID – 
19) 

จัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ
ผู้เรียนในสถำนกำรณ์วิกฤตใน
กำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 
2019 และพัฒนำแนวคิดและ
พฤติกรรมเกิดควำมตระหนักใน
กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็น
มรดกให้สืบต่อไปถึงชนรุ่นหลัง 
และบูรณำกำรในกำรจัด
กำรศึกษำคู่ไปกับกำรท ำงำน 

แห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำย
ฉบับรองที่เกี่ยวข้อง 

40 จัดตั้งงบประมำณ
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2566 งบลงทุน 
ค่ำครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง 

เอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จ ำนวน 1 ฉบับ      

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง และ
สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณงบลงทุน 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ตำมควำมจ ำเป็น 
และขำดแคลน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุร ระยอง 
ด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำชลบุรี ระยอง และ 
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ของสถำนศึกษำใน
สังกัด พร้อมบันทึกผลกำรจัดตั้ง
งบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ผ่ำน

- 21,200 4,889.52 16,310.48 เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ 
โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่ำ  
คณะกรรมกำรฯ 
ไม่สำมำรถออก
ตรวจสภำพ
อำคำรเรียน
อำคำรประกอบ
และสิ่งก่อสร้ำง
อื่น ๆ ของ
สถำนศึกษำใน
สังกัดได้ 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

เว็บไซด์ http://budget66. 
jobobec.in.th  

41 ประชุมทบทวน
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน (พ.ศ.
2565 – 2567) 
และกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ.2565 ของ
ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบรุี 
ระยอง 

1) ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย 
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 4 คน, 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน/หน่วย
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 8 คน และ
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน 
จ ำนวน 4 คน รวมจ ำนวน 16 คน 
2) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  
จ ำนวน 1 เล่ม  
3) แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2565 – 2567) 
จ ำนวน 1 เล่ม  
4) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  
จ ำนวน 1 เล่ม  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2565 – 
2567) และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของพื้นที่และ
นโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขัน้พื้นฐำนและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ 
รัฐสภำ นโยบำยของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร นโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แผนพัฒนำ กำรศึกษำจังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง 
รวมถึงแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก ำหนดกรอบทิศทำงและ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

- 34,620 22,134 12,486 - 

http://budget66/
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ติดตำมผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกำร
ก ำหนดวิธีกำรบริหำร
งบประมำณที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตำม 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง เพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

42 ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบตัิงำน
ให้รำชกำร 
(ธุรกำรโรงเรียน) 

เพื่อจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร
ต ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน  
จ ำนวน 52 อัตรำ ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 40 อัตรำ ตำมที่
ได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน อีก 12 อัตรำ  
รอจัดสรรคืนจำก ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

1. ลดภำระครูเพื่อให้ครูมีเวลำ
สอนเต็มเวลำ  
2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ให้ดีขึ้น  
3. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
จ้ำงครบตำมจ ำนวนที่ได้รับ
จัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขัน้พื้นฐำน ลดภำระกำรท ำงำน
ของคณะครู ผู้บริหำร และเป็น
กำรคืนครูให้ห้องเรียน นักเรียน
ได้รับควำมรู้เต็มตำมศักยภำพ 

8,070,000 - 7,395,890 674,110 - 

43 ค่ำจ้ำงบุคลำกร
ด้ำนวิทยำศำสตร์

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน

ส ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  

377,220 - 373,260 3,960 - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

และคณิตศำสตร์ 
(ครูคลังสมอง) 

เขตพื้นทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง มีอัตรำจ้ำง  
ครูคลังสมอง (ขำดแคลนครู
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์) 
จ ำนวน 2 โรงเรียน 

โรงเรียน ที่มีผลกำรประเมิน
คุณภำพวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์อยู่ในระดับที่ควร
ต้องปรับปรุง และโรงเรียน
มัธยมศึกษำขนำดกลำงและเล็ก
ที่ประสบปัญหำกำรขำดแคลน
ครูวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์เพิ่มสูงขึ้น 

จ้ำงครูคลังสมอง (ขำดแคลนครู
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์) 
ครบตรงตำมจ ำนวนที่ได้รับ
จัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนตำมควำมจ ำเป็น 
และถูกต้องตำมระเบียบ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

44 ค่ำตอบแทนกำร
จ้ำงอัตรำจ้ำงคร ู
ผู้ทรงคุณคำ่แห่ง
แผ่นดิน 

จัดสรรอัตรำครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน จ ำนวน 2 อัตรำ ให้กับ
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้ 
โรงเรียนด ำเนินกำรจ้ำง 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง จ้ำงครูผู้ทรง 
คุณค่ำแห่งแผ่นดิน จ ำนวน  
2 อัตรำ และจ้ำงได้ครบตรง 
ตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  
จ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
จ ำนวน 2 อัตรำ และจ้ำงได้ครบ
ตรงตำมจ ำนวนที่ได้รับกำร
จัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

374,000 - 374,000 - - 

45 เสรมิสร้ำง
คุณธรรม 
จริยธรรม และธรร
มำภิบำลใน
สถำนศึกษำและ

(1) บุคลำกรของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง เกิดควำมตระหนักรู้ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรกำร
ป้องกันกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง 
สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และ

1. กิจกรรมกำรประชุมอบรม
สร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำร
ป้องกันกำรทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน บุคลำกร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 

100,000 - 100,000 - - 
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

ส ำนักงำนเขต
พื้นที่ศึกษำ 

(2) บุคลำกรของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง มีจิตสำธำรณะ มีทัศนคติ 
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชนส์่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(3) ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน 
ITA ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มัธยมศึกษำชลบุรี
ระยอง   ปี 2565 มีระดับคะแนน
สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับคะแนน 95.00 
ขึ้นไป 

ประพฤติมิชอบน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติ 

ระยอง จ ำนวน 62 คน เกิด
ควำมตระหนักรู้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรกำรป้องกันกำร
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึก
สำธำรณะเพื่อเสริมสร้ำง
ทัศนคติแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม บุคลำกร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง จ ำนวน 62 คน                 
มีจิตสำธำรณะ มีทัศนคติ 
สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. กิจกรรมพัฒนำเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน (ไตรมำสที่ 3 ไม่
ใช้งบประมำณ) ผลกำรประเมิน 
ITA ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
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ที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
เชิงผลผลิต 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ปัญหา/
อุปสรรค สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี 
ระยอง  ปี 2565 มีผลคะแนน 
98.44 อยู่ในระดับ AA 



ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
(ส าหรับ สพป.) 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 5 ดีเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ 
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการที่เป็นดิจิทัล 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตวัชี้วดั 4.83 ดีเยี่ยม 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 70) ไม่ประเมินระดับคุณภาพ 
จังหวัดชลบุรี ด าเนินการได้ ร้อยละ 69.55 
จังหวัดระยอง ด าเนินการได้ ร้อยละ 86.41 

(นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน) 
ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง  โดยสรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 3   อยู่ในระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม  โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ พอใช้ 
2. สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
   เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ดีเยี่ยม 

3. ผู้ เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
ประกอบด้วย 

1) ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
2) กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT) 
3) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
4) ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน 

ดีเยี่ยม 

4. ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน 
   ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
   ประกอบด้วย 
    1) จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนชั้น ป.1 
    2) อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
    3) อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้น ป.6/ม.3/ม.6 
    4) ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 
       และส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ ได้แก่ เด็กพิกำรเรียนรวม  
       เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
    5) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและศึกษำต่อ  
         ในสำยอำชีพ 

ดีเยี่ยม 

5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำน 
    เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำร 
    ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีมำก 

6. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและ 
   กำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร 

ดีเยี่ยม 

 
 



 

 

 

 

 

สวนท่ี 4 

 

ภาพการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 
 

 



88 
 

ภาพการด าเนินโครงการ 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

โดยใช้คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" 
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2. โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการ
สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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3. โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ "ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา 
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4. โครงการงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.ชบรย ครั้งที่ 6 และฝึกทักษะลูกเสือแกนน าต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปี 2565 
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5. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านเจตคติและจิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียน
รวมของครูสังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง   
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6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา   
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2565 
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8. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจ าปี 2565 
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9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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10. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้วยกระบวนการรับนักเรียน 
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11. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) หน่วยประสานงานภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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12. โครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูภายในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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13. โครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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14. โครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
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15. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ชลบุรี ระยอง 
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16. โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาของครูภาษาต่างประเทศที่สอง  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 

เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
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17. โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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18. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีทักษะในการนิเทศออนไลน์ 

และการจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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20. โครงการถอดบทเรียนครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Online On-hand  

และ On-demand 
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21. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  

และพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน 
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22. โครงการการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR   
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23. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (กตปน.) 
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24. โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลระดับ ScQA 
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25. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
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26. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
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27. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามร่างกรอบหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
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28. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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29. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ส านักงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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30. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ 

ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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31. โครงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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32. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) ปี 2565 
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33. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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34. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 
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35. โครงการขับเคลื่อนการน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดผล 

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
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36. โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนสถาน ศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ระยอง 
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 37. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564  

และหลักเกณฑ์ ว 10/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
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38. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565  
ภายใต้กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีรัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2563 (ว 845) การบริหารสัญญาและข้ันตอนกระบวนการควบคุมพัสดุ การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี การจ าหน่ายพัสดุ” 
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39. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)   
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40.  โครงการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง 
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41.  โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565 – 2567) และการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   
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42. โครงการค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ธุรการโรงเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

43. โครงการค่าจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูคลังสมอง) 
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44. โครงการค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
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45. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

สวนท่ี 5 

 

แนวทางการพัฒนาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

…………………………………….. 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ นโยบำยของรัฐบำล 
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นโยบำยของหน่วยงำนอ่ืนๆ และระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง เพ่ือก ำหนดทิศทำง 
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล 

สู่คุณภำพทีย่ั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 
“ซื่อสัตย์ พร้อมบริกำร สุภำพ มีคุณธรรม” ตัวย่อ “ISPM”  (Integrity  Service mind   

Polite  Morality)    

         พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก

ของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมสนับสนุน
กำรดูแลควำมปลอดภัยด้ำนเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงอำชญำกรรมไซเบอร์ ให้กับ
ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภำพ และพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับอนำคต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อ เพ่ือกำรมีงำนท ำและปรับตัวในกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

4. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะด้ำน
ดิจิทัล มำตรฐำนต ำแหน่ง จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนจริยธรรมของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



134 
 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล และกระจำย
อ ำนำจโดยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ สู่องค์กรคุณภำพ 

  เป้าประสงค์ 
1. ผู้ เรียนยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำม
ปลอดภัยด้ำนเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงอำชญำกรรมไซเบอร์ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี  

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และมี
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้เรียนและสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสอดคล้องกับ
พ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับ
อนำคต มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนกำรศึกษำต่อ เพ่ือกำรมีงำนท ำและปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่ำงมีควำมสุข 

4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะด้ำนดิจิทัล 
มำตรฐำนต ำแหน่ง จรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง มีระบบบริหำรจัดกำร ก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล และกระจำยอ ำนำจโดยกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำสู่องค์กรคุณภำพ 

นโยบาย 
ข้อที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

ข้อที่ 2 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี

คุณภำพ 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ 
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ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 
 

นโยบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ข้อที่ 1 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อ
ความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ควำม
ปลอดภัยด้ ำนเพศวิถี  รู้ เท่ ำทันสื่ อแ ล ะ
เทคโน โลยีในกำรด ำ เนินชีว ิตวิถีใหม่  
(New Normal) และชีวิตวิถีถัดไป (Next 
Normal) 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำร
ภัยพิบัติ  และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ให้
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)* 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีแผน/มำตรกำร
ในกำรจ ัดกำรภ ัยพ ิบ ัต ิ ภ ัยค ุกคำมท ุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)* 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของผู ้ เ ร ียนได้ร ับกำรศึกษำ ใน
สถำนศึกษำที่มีควำมปลอดภัย * 

80  85 90 95 100 

ข้อที่ 2 สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และการเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น  

70 73 76 79 81 

ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำ
สมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่
เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

60 65 70 75 80 

ร้อยละของเด็กออกกลำงคัน เด็กตกหล่น 
กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรศึกษำ
ด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ทรัพยำกร เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ
และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร
เรียนรู้ 

70 75 80 85 90 
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นโยบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ข้อที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป 

70 75 80 85 90 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรอง 
เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

30  35 40 45 50 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ 
และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  

60 65 70 75 80 

 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

41 42 43 44 45 

ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษ ได้รับกำร
พัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดย
ใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และพัฒนำควำมรู้
พ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล 

60 65 70 75 80 

 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ สอนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำม
พร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และ
ว ิทยำศำสตร ์)  ในกำรประ เม ินระด ับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA) 

70 75 80 85 90 

 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ 

30 35 40 45 50 

 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ ำนเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพภำยใน 

80  85 90 95 100 

ข้อที่ 4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบ
บริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 
- ส ำนักงำนฯ และสถำนศึกษำ มีและใช้
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ส ำนักงำนฯ และสถำนศึกษำ มีและใช้
ระบบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้ำน 
(บริหำรทั่วไป / บุคลำกร / งบประมำณ / 
วิชำกำร) 

80  85 90 95 100 
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 - ส ำนักงำนฯ และสถำนศึกษำในสังกัด มี
และใช้ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ
ดิจิทัล 4 ด้ำน (บริหำรทั่วไป / บุคลำกร / 
งบประมำณ / วิชำกำร) เชื่อมโยงเป็นระบบ
ดิจิทัลเดียวกัน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ
ดิจิทัล 

     

ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณได้ตำมมำตรกำรเบกิจ่ำยเงิน
งบประมำณของรัฐ 

75 80 85 90 95 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรจัดกำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำชลบุร ีระยอง 

60 65 70 75 80 

ร้อยละของสถำนศึกษำพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
โรงเรียนคุณภำพ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบทพ้ืนที่ 

80  85 90 95 100 

ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA Online 

60 65 70 75 80 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(ITA Online) ระดับ A ขึ้นไป (95 คะแนน
ขึ้นไป) 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรี ระยอง 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำชกำร 4.0 ตำมเกณฑ ์ 

65 68 71 74 78 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับดีข้ึนไป 

ดี ดีมำก ดีมำก 
ดี

เยี่ยม 
ดี

เยี่ยม 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร 

80 80 80 80 80 
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