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ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหล่ือมล้้าในทุกมิติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส

ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต : 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

การลดความเหล่ือมล้้า สร้างความ
เป็นธรรมในทุกมิติ

ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ความม่ันคง เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม

ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และ
ทุกระดับเพ่ิมข้ึน

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด
เพ่ิมข้ึน การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ

1. คนไทยมีการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี
ทักษะท่ีจ้าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถใน
การแก้ปัญหาปรับตัว 
ส่ือสาร และท้างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

2. คนไทยได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีข้ึน

คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากข้ึน 
น้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด้ารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นท่ียอมรับ
ของนานาประเทศมากข้ึน

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง

การพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 
21

การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย

การพัฒนาช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น

การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน

การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น 
ปัญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมข้ึน

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้และ
ทักษาะท่ีจ้าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

วัยเรียน/วัยรุ้น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีส้านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสารและท้างาน
ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีข้ึน

แรงงานมีศักยภาพใน
การเพ่ิมผลผลิต มี
ทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักใน
ความส้าคัญท่ีจะ
พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพสามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

คนไทยเป็นมนุษย่ีสมบูรณ์
 มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตราฐานและสมดุล
ท้ังด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม และ
จิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีข้ึน

มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษมากย่ิงข้ึน

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

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

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต



ย.ชาติ 20 ปี ย.1 ด้านความม่ันคง
ย.2 ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันฯ

ย.5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความ
สมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซ่ึงกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่ม
เด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่
สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส้าหรับการท้าวิจัย
ต่อยอด เพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ 
รวมท้ังจัดท้าหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็น
แหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ังใน
และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการ
วิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน

การพัฒนาหลักสูตร การวัด 
การประเมินผล การพัฒนาครู 
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
 ด้วยการปรับเปล่ียนระบบการ
เรียนรู้ส้าหรับศตวรรษท่ี 21 
โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ี
ใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตร 
การวัด การประเมิน 
การพัฒนาครู การ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

การส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้กับ
นักเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ 
และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

การยกระดับศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัย
ท้างานให้สอดคล้อง
กับความสามารถ
เฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
แก่ผู้เรียน และบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง

จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ

พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น ภาครัฐทันสมัย 
เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลดความเหล่ือมล้้า

ทางการศึกษา

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
และสร้างเสริมธรรมภิบาล

นโยบาย สพฐ. 
ปี งปม. 66 ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ

 แผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
สพม.ชบรย

ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ข้อท่ี 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

ข้อท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่
 ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ 
อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
อาชญากรรมไซเบอร์ ความปลอดภัยด้านเพศวิถี 
สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้
เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการด้าเนินชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next 
Normal)
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้้า
  3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความ
ปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความปลอดภัย

1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ
 3. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 4. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 6. เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออก
กลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา มีการน้าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม ท่ีได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีนวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ให้มีสมรรถนะและทักษะท่ี
จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท้าและปรับตัวในการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีสมรรถนะ ทักษะ ความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 
6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ด้านคุณภาพ

ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา



ย.ชาติ 20 ปี ย.1 ด้านความม่ันคง
ย.2 ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันฯ

ย.5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตัวช้ีวัด

1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ความ
ปลอดภัยด้านเพศวิถี รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี
ในการด้าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ
ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal)
1.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้าเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า
 รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการ
ในการจัดการภัยพิบัติ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
1.4 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย

2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ้าเป็น
2.3 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตก
หล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม
2.4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้

4.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหาร
จัดการท่ีเป็นดิจิทัล
4.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีการใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามมาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของรัฐ
4.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริการจัดารศึกษาของ สพม.ชลบุรี ระยอง
4.4 ร้อยละของสถานศึกษาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  โรงเรียนคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนาระสิทธิภาพการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนท่ี
4.5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA Online
4.6 สพม.ชลบุรี ระยองง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความปร่งใสในการด้าเนินงานของ
ส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ระดับ A ข้ึนไป (95 คะแนนข้ึนไป)
4.7 สพม.ชลบุรี ระยอง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ 
4.8 สพม.ชลบุรี ระยอง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับดีข้ึนไป
4.9 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตาม

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป
3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3.4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
3.5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด และพัฒนาความรู้พ้ืนฐานด้านดิจิทัล
3.6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA)
3.7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
3.8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3.9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน



 

 

 
 

สวนที่ 1 

สภาพบริบทของ 

เขตพื้นที่การศกึษา 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ส่วนที่ 1 
สภาพบริบทของเขตพืน้ที่การศึกษา 

 

   สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจรับผิดชอบบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ ใน  
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง 
หนองใหญ่ พนัสนิคม พานทอง บ่อทอง เกาะจันทร์ 

สัตหีบ บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง  
จังหวัดระยอง  ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง  

แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง  นิคมพัฒนา  
วังจันทร์ และเขาชะเมา 
 ที่ตั้ ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตั้งอยู่เลขที่  25/11 หมู่ 5 
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซต์ ww.spm18.go.th 
 

  
เขตการปกครอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง แบ่งการปกครองเป็น 2 จังหวัด  
1. จังหวัดชลบุรี  แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาล
ตำบล 29 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา 
แยกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว 
 จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง 
อำเภอศรีราชา  อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และ 
อำเภอเกาะสีชัง จำนวนประชากร 1,583,672 คน (ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ : 2564) 
 2. จังหวัดระยอง  แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 54 ตำบล 439 หมู่บ้าน 80 ชุมชนส่วน
ด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง  
2 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง 
 จังหวัดระยอง มี 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเขาชะเมา อำเภอบ้านฉาง อำเภอวังจันทร์ 
อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จำนวนประชากร 751,343 คน (ข้อมูล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ : 2564) 
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ภารกิจและอำนาจหน้าที่ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

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

โครงสร้างการบริหารงานและภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

กลุ่มอำนวยการ 
 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

(ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ  
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา  
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

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

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ     
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
และแผน     
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา วิเคราะห์  ดําเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
(ข) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา   
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   
(จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน   
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี   
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ   
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์   
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกีย่วกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญช ีงานพัสดุ  และงานบริหาร
สินทรัพย์   
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

จรรยาบรรณ   
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา   
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน  
ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา   



5 
 

 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา   
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้น พ้ืนฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน   
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา   
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ   
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน  
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน   
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์   
(ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

     ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้าง ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 67 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จำนวน    1 คน 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จำนวน    3 คน  
  ศึกษานิเทศก์         จำนวน   10 คน   
  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     จำนวน   37 คน  
   - กลุ่มอำนวยการ      จำนวน    4 คน 
   - กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    จำนวน    5 คน 
   - กลุ่มบริหารงานบุคคล     จำนวน    9 คน 
   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    จำนวน    8 คน 
   - กลุ่มนโยบายและแผน     จำนวน    6 คน 
   - หน่วยตรวจสอบภายใน     จำนวน    1 คน 
   - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน    1 คน 
   - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน    2 คน 
   - กลุม่กฎหมายและคดี      จำนวน    1 คน 
   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    จำนวน    - คน 
  ลูกประจำ       จำนวน     1 คน 
  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างช่วยราชการ    จำนวน   10 คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว       จำนวน     5 คน 
 มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
ในสถานศึกษา จำนวน 4,279 คน มีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง จำนวน 
20 โร ง เรี ย น  ร วม ทั้ ง สิ้ น  5 1 โร ง เรี ย น  ป ระก อบ ด้ ว ย  ผู้ บ ริ ห ารสถ าน ศึ ก ษ า  จ ำน วน  48  ค น  
รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 153 คน ข้าราชการครู จำนวน 3 ,839 คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค (2) จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 48 คน พนักงานราชการ จำนวน 97 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวน 93 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
 

ตารางท่ี  1     แสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

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

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

ที ่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยม

ต้น 
มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

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

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

ปลาย 
ปวช. 

1 วัดป่าประดู่ - 1,791 920 - 2,711 

2 ระยองวิทยาคม - 1,602 1,999 - 3,601 

3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา - 1,667 926 - 2,593 
4 เพรักษมาตาวิทยา - 501 391 - 892 
5 มาบตาพุดพันพิทยาคาร - 2,033 1,021 - 3,054 
6 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม - 233 202 - 435 
7 ระยองวิทยาคม ปากน้ำ - 433 310 - 743 
8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ระยอง  - 605 404 - 1,009 
9 บ้านค่าย - 1,317 769 - 2,086 

10 ปลวกแดงพิทยาคม - 1,553 910 - 2,463 
11 นิคมวิทยา - 1,130 714 - 1,844 

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

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

ที ่ ชื่อสหวิทยาเขต 
จำนวน
โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ชำฆ้อพิทยาคม 
6. สุนทรภู่พิทยา 
7. ห้วยยางศึกษา 
8. มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ป3 ,ป6 ,ม.3 และ ม.6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ใน
การเรียน ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนจบการศึกษา 
นักเรียน
ต้นปี

การศึกษา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนจบการศึกษา (ปี) จบ
การศึกษา 
(ร้อยละ) 3 4 5 

มากกว่า 
5  

รวม 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 53 50 3   50 100 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 46 43 1   43 95.65 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 15,521 14,258    14,258 91.86 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 10,467 10,002   29 10,031 95.83 
ระดับ ปวช.3 22 18    18 81.82 

รวม 26,109 24,371 4 0 29 24,404 93.47 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

 
ตารางท่ี 6 จำนวนนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 
2564 

นักเรียนจบการศึกษา 
นักเรียนต้น
ปีการศึกษา 

จำนวน
นักเรียนที่

จบ
การศึกษา 

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อ/ประกอบ
อาชีพ และอื่นๆ 

ศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพ 

บรรพชา อื่นๆ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 15,521 14,258 14,157 99 0 2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 10,467 10,031 9,699 322 1 9 

รวม 25,988 24,289 23,856 421 1 11 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี 7  จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามระดับชั้นและรายจังหวัด 
  

จังหวัด ระดับชั้น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได
้ยิน

 

บก
พร

่อง
ทา

งส
ติป

ัญ
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

งร
่าง

กา
ย/

สุข
ภา

พ 

มีป
ัญ

หา
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

พูด
/ภ

าษ
า 

ออ
ทิส

ติก
 

มีป
ัญ

หา
ทา

งพ
ฤต

ิกร
รม

/
อา

รม
ณ

์ 
พิก

าร
ซ้ำ

ซ้อ
น 

อื่น
 ๆ

 

รว
มท

ั้งส
ิ้น 

ชลบุรี 

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

รวม 2 - 10 9 102 - 5 4 2 - 134 

ระยอง 

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

รวม - - 2 5 43 - 1 3 1 - 55 

สพม.ชบรย 

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

รวม 2 - 12 14 145 - 6 7 3 - 189 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา 
ด้ าน โอก าสท างก ารศึ กษ า แล ะด้ าน ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบ ริ ห ารจั ด ก าร  ป ระจำปี งบ ป ระมาณ  
พ.ศ. 2565 สรุปเป็นรายด้าน  ได้ดังนี้  
 
ด้านโอกาสทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ดำเนินส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจนอย่างถูกต้อง 

• ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ  

 
ด้านคุณภาพการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ คะแนน 
40.68 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับคะแนน 
37.05 

 

 

 

 

 

การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี  8   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

คะแนน : ร้อยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่าเฉลี่ย  
4 กลุ่มสาระ 

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

+7.43 +7.22 +6.20 +3.65 +6.12 
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เฉลี่ยรวม

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

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ

ระดับ 

กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางที ่ 9   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ ค่าเฉลี่ย  
5 กลุ่มสาระ 

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

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

เฉลี่ยรวม

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

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ

ระดับ 
กลุ่มสาระ 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ตารางท่ี  10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2564 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เปรียบเทียบ 
ปี 2563-2564 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

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

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2560 2561 2562 2563 2564
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ตารางท่ี  11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2564 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 
สาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบ 

ปี 2563 - 2564 ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

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

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

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

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2560 2561 2562 2563 2564
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ตารางท่ี  12    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   
ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 

คะแนน : ร้อยละ 
วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

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

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

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

2563 2564
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ตารางท่ี  13     เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   

ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 
คะแนน : ร้อยละ 

วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

+/- 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

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

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

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

2563 2564
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ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ  ได้แก่  ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

• ผลการติดตาม ประเมินผล การบริการและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า ตามตั วชี้ วั ด แผนป ฏิ บั ติ ราชการของสำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ า  
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน 4.83 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม) ดังนี้ 

- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ระดับคุณภาพ 4 : ดีมาก 

- ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ระดับ
คุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

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

- ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่  16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม 
พหุปัญญา ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

- ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล ระดับคุณภาพ 5 : ดีเยี่ยม 

•  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผลการดำเนินงานความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ AA โดยมีค่าคะแนน 98.44 เพ่ิมขึน้จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
8.30 คะแนน 
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ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับ การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือ
กันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้อง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

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

▪ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ   

▪ การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

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

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (รอง) 

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

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย

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

▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
• เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001) 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120002) 

• แผนย่อยของแผนแม่บท 

1) แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

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

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

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

▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
• เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

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

• แผนย่อยของแผนแม่บท 
1) แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

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

2) แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
      เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  (รหัสเป้าหมาย 
110301) 
      แนวทางการพัฒนา  
      1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
      2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่มีครู
คอยเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนองความต้องการได้กับเด็ก
ทุกกลุ่ม 
      3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ  
ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 
      4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
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แผนการปฏิรูปประเทศ  
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้ านสั งคม 10) ด้ านพลั งงาน 11) ด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต  และประพฤติ  
มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 

12) ด้านการศึกษา  
เป้าประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่ง

ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริม
ธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งได้กำหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 
เรื่อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาไว้ดังนี้  

เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่ 

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

• การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด  
การศึกษา  

• การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

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

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

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
• การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี  การ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  
เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ

อาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่  
• การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ  

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

ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ได้แก่ 
 • การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ พัฒนาการ

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

และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา  
• การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum 

and Learning)  
เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงำนในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ

ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ได้แก่  

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

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

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

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

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   หมุดหมายการพัฒนา  
    1. หมุดหมายที่  12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์  
การพัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) 
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     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  
    ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อ
สิ้นสุดแผน 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
       กลยุทธ์ย่อยที่  1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดย 
        1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ 
เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ป ี
        2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ 
มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่
กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้าน
ก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
        3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่
เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นท่ีที่มีคุณภาพ 
        4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย 
ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้
ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย 
        1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูงด้วย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับ เคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
        2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของตลาดงานมีงานทำและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
        3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
วางแผนจำนวนความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนา
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ระบบการคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อำนวยการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
        4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพ
จริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต 
        5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของ
ความรู้ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและสร้าง
สังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึง
แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมอง
ของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติดการพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ (4) 
การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
สำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (5) การกระจายอำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามี
ความเป็นอิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือ
การศึกษา (6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึก
ประสบการณ์ทำงานวิจัยในองค์กรชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา 
        6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็น
พ้ืนฐานของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความ
เป็นไทยสู่สากล 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนช่วงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่
จำเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย 
        1) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามอุปสงค์ โดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษา มาตรฐานการ
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อุดมศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
        2) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการแก้ปัญหาภาวการณ์ถดถอย
ของการเรียนรู้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการทำงานตลอดชีวิตด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล สร้างและขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง เพื่อผลิตกำลังคน
ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรรองรับการพัฒนาที่เข้าใจบริบทสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
        3) การเชื่อมโยงระบบและกลไกการทำงานวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความ
เป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับโลกทำงานพัฒนาและต่อ
ยอดงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา
ทำงานวิจัยร่วมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตและบริการให้สามารถปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือน 
เพ่ือการเตรยีมพร้อมสำหรับโลกอนาคต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพ
และเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต โดย 
        1) ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ทั้ง
การเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนา
ทักษะเดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนสำรวจข้อมูลและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับกฎระเบียบให้มีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบ
การทำงานในอนาคตและประชาชนควรได้รับเครติตในทักษะอนาคต เพ่ือใช้พัฒนาทักษะในหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ 
        2) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเข้าสู่
เส้นทางอาชีพเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่
ต้องการพัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การทำงาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการรับรอง
มาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ 
        3) ปรับรูปแบบการทำงาน ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
คล่องตัวในการทำงานได้ทุกที่ และสร้างวัฒนธรรมการทำงานในทุกองค์กรที่ส่งเสริมให้คนเก่งได้แสดง
ความสามารถและแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความม่ันคงและปลอดภัย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย 
        1) พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
สังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามศักยภาพ 
รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล ทักษะทาง
ธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
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        2) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ให้
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแก่
คนวัยอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
        1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
พ้ืนที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
เพ่ือให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่
เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อัน
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อท่ีใช้ภาษาถ่ินเพื่อให้
ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการ
ทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาท่ีเข้าถึงได้ 
        3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และ
เปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
        4) กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม
สำหรับคนทุกกลุ่มการจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้
เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนดเงื่อนไข
การให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้ าหมายพิเศษที่มี
ความต้องการที่ซับซ้อน 
    2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
      เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 70 
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       ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
        กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มี
คุณภาพ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและพ้ืนที่
เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
      ตัวชี้วัดที่  2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์  
ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด 
       กลยุทธ์ย่อยที่  1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืน
ให้บริการแทนโดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความ
จำเป็นที่ภาครัฐต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วมดำเนินการใน
ลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่มีการ
ร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการดำเนินการ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการ
บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมา
เป็นการกำกับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้
เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยัง
ต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ 
กำลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
      กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต 
ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากำลัง 
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการและ
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จังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจของส่วนราชการและ
การบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ
พร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็ว
เป็นอันดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการ
ตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืน ของ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการ
จัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน 
เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและข้ันตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทาง
และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและ
รักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  โดย
จะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจนปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือ
รูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบท
และเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดัน
ภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบการ
จ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ 
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และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการ
ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศกลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้
ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ทำงานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่า งทั่วถึงรวมทั้ง
กำหนดให้มีหน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความ
จำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมาย
ที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่
ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้าน
กฎหมายของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จำแนกประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดย

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา
เพ่ือการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ได้
กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า มียุทธศาสตร์ ดังนี้  
1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป  



34 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

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

• จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
    2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
    3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้าน เด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 



39 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

    4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
    5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
    6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
    7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และ
ถิ่นทุรกันดาร 
    8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
    9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

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

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

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การศึกษาเพ่ือการมีงานทำด้วยวิถีพอเพียง อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

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

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

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

หลากหลาย  
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
3. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่ร่วมกันและยอมรับ

ความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดสร้างความสามารถ

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

4. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา มีทักษะอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและคุณลักษณะที่จ ำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. ระบบการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างความเท่าเทียมทางการเรียนรู้ 
1. ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง เกิดสังคมแห่งการ 

เรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. สถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
3. สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพตามพหุปัญญา 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้

โดยไม่จำกดัเวลาและสถานที่ 
5. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับประชากรทุกช่วงวัย 
6. ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1. หน่วยงานทางการศึกษามีกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
2. หน่วยงานทางการศึกษามีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาอย่าง 

เป็นระบบ 
3. ระบบการบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาตามประเด็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการศึกษา กฎหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

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

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของสถาบัน 

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

3. สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

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

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ

สถาบันหลักของชาติ ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย ให้มี

ความพร้อมสามารถรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจาก
ไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลก และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมค่านิยมและภาพลักษณ์ของการเรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายการศึกษาสาย

อาชีวศึกษาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับสายสามัญ 
2. ส่งเสริม วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ

สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
3. เสริมสร้างทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกระดับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสำหรับการทำงานรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีสมรรถนะและทักษะเพ่ือการมีงานทำ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา มีทักษะ EF 

ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะของครูยุคใหม่ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้คนทุกช่วงวัยเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 

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

กับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ของคนทุกช่วงวัยในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกั บ

สิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล ทันสมัย ตอบสนองการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา/องค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง

คล่องตัว มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการตาม

บริบทของพ้ืนที่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการศึกษาภายนอกจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
  

 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าหมายย่อย (Target) 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน ที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่ งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนร่วม  
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด   
และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายของหน่วยงานอื่นๆ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพ่ือกำหนดทิศทางใน
การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
วิสัยทัศน์ 

 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  
สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมสนับสนุนการดูแล
ความปลอดภัยด้านเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ ให้กั บผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้านดิจิทัล 
มาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และกระจาย
อำนาจโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สู่องค์กรคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยด้านเพศ
วิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมี
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้เรียนและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับ
อนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้านดิจิทัล มาตรฐาน
ตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดการศ ึกษาเพื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีระบบบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และกระจายอำนาจโดย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
สู่องค์กรคุณภาพ 
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นโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. ผู ้เร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม  

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

  4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อความ
ปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 
1.1 ร้อยละของผู ้เรียนที ่มีความรู ้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ความปลอดภัยด้านเพศวิถี รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนิน
ชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) และชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) 

ร้อยละ 80 

1.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 

1.3 ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบ ัต ิ   
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

ร้อยละ 80 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย ร้อยละ 80 

 

ข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

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

ปี 2566 
2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 70 
2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

ร้อยละ 60 

2.3 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

ร้อยละ 80 

2.4 ร้อยละของสถานศึกษาที ่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร เพื ่อเพิ ่มโอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 70 

 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ 
เพ่ือการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเร ียนรู ้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

5. สถานศึกษา มีระบบการว ัดและประเมินผลเพื ่อพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียน 
(Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning)  

6. สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 
3.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 30 
3.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ร้อยละ 60 
3.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ร้อยละ 35 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 
3.5 ร ้อยละของคร ูสอนภาษาอังกฤษ ได ้ร ับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด และ
พัฒนาความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 60 

3.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความ
พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ )  ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA) 

ร้อยละ 70 

3.7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ 30 
3.8 ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ได ้ร ับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 80 

3.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 80 
 

ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

การมีส่วนร่วม ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 3. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการ

บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 
4.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษา มีและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษา มีและใช้ระบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 
ด้าน (บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) 
- สำนักงานฯ และสถานศึกษาในสังกัด มีและใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ดิจิทัล 4 ด้าน (บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) เชื่อมโยงเป็น
ระบบดิจิทัลเดียวกัน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

4.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัด มีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ ร้อยละ 75 

4.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง ร้อยละ 60 

4.4 ร้อยละของสถานศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก โรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4.5 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA Online ร้อยละ 60 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566 
4.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ระดับ A ขึ้นไป (95 คะแนนขึ้นไป) 

ระดับ AA 
(95 คะแนนขึ้นไป) 

4.7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุร ีระยอง ผ่านเกณฑ์การประเมินราชการ 4.0  
ตามเกณฑ ์ ร้อยละ 65 

4.8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีข้ึนไป ระดับดีเยี่ยม 

4.9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณสำหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ดังนี้ 

1. คา่ใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินงานและค่าสาธารณูปโภค วงเงิน 2,575,000 บาท 
2. โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวม 2,425,000 บาท  
3. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 โครงการ  
4. โครงการ/กิจกรรมที่รอรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. วงเงิน 100,960 บาท 
 
 

 
 
 

ที ่ รายการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ตั้งงบ 2566 
 ตั้ง งปม.  เบิกจ่าย  

1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา        50,000      50,000.00            80,000  

2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม   
(บุคลากร สพม.ชบรย และผู้บริหารโรงเรียน) 

    100,000     100,830.00         100,000  

3 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าที่พัก/
ค่าพาหนะ 

     150,000     149,236.31        200,000  

4 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร        80,000    46,863.00            80,000  
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา      50,000    138,321.00        100,000  
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บำรุงรักษา      120,000    101,999.19         120,000  

7 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด  
(1 คนx9,000) + (ประกันสังคม 1 คน x 
5,400 บาท) 

      221,400    193,320.00         172,800  

  
ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย (1 คน
x9,000) 

      108,000    108,000.00         108,000  

  
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (20 วัน) 
(1 คนxเดือนละ 9,000) + (ประกันสังคม 1 
คน x 5,400 บ.) 

     113,400    112,320.00            6,257  

8 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์       200,000     443,693.12         475,000  
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      200,000     250,430.00        250,000  

ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินงานและค่าสาธารณูปโภค 

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ที ่ รายการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ตั้งงบ 2566 
 ตั้ง งปม.  เบิกจ่าย  

10 
ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการ
ไปรษณีย์โทรเลข/ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

     600,600     820,133.41         882,943  

รวมวงเงิน (บาท)    1,993,400  2,515,146.03  2,575,000 
 
 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1) โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณของ สพม.ชบรย)  
วงเงิน 2,425,000 บาท 

2) โครงการที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. วงเงิน 5,000 บาท 
3) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 3 โครงการ  
4) โครงการ/กิจกรรมที่รอรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. วงเงิน 100,960 บาท 

ซึ่งจำแนกตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สพฐ. สพม.ชบรย  

นโยบายข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน 1 โครงการ  

1 เสริมสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา
อย่างรอบด้าน ภายใต้ “สถานศึกษาปลอดภัย” 
(MOE SAFETY CENTER) ประจำปีงบประมาณ 
2566 

- 537,210 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

นโยบายข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
จำนวน 3 โครงการ 
2 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา  

“พาน้องกลับมาเรียน” 
- 

40,725 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3 ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมี
คุณภาพ 

- 
37,900 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

4 การพัฒนาและส่งเสริมจิตวิทยาการศึกษาและ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
- 

1,000 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สพฐ. สพม.ชบรย  
นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
จำนวน 24 โครงการ 
5 การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
- 41,745 

กลุ่มนิเทศฯ 

6 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

- 300,000 
กลุ่มนิเทศฯ 

7 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติม
ฐานสมรรถนะ 

- 69,760 กลุ่มนิเทศฯ 

8 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ - 235,400 กลุ่มนิเทศฯ 

9 ประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) 

- 229,890 กลุ่มนิเทศฯ 

10 คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียน
ได้ทุกคน" 

- 300,000 กลุ่มนิเทศฯ 

11 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

- 36,560 กลุ่มนิเทศฯ 

12 บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตร
สถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- 14,800 กลุ่มนิเทศฯ 

13 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

- 57,750 กลุ่มนิเทศฯ 

14 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- 341,960 กลุ่มนิเทศฯ 

15 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
ระดับชั้นเรียน ด้วยสื่อนวัตกรรมดิจิทัล 

- 13,200 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 

16 ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

- 3,600 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สพฐ. สพม.ชบรย  
17 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

เชิงระบบในยุคดิจิทัลผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สู่ความเป็นเลิศของครูใน 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- 31,940 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 

18 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ระดับ ScQA 

- 2,800 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 

19 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาของครูภาษาต่างประเทศท่ีสองสังกัดสำนัก
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- 1,000 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 

20 การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
กรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

- 15,000 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 

21 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

5,000 - กลุ่มนิเทศฯ 

22 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

40,000 
(รอรับ

จัดสรรงบ
จาก สพฐ.) 

- กลุ่มนิเทศฯ 

23 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

60,960 
(รอรับ

จัดสรรงบ
จาก สพฐ.) 

- กลุ่มนิเทศฯ 

24 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน 
และการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

25 การนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยการนิเทศแบบชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring 

ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มนิเทศฯ 

26 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มนิเทศฯ 
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สพฐ. สพม.ชบรย  
27 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

และองค์กรเอกชน 
-         13,480  กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
 

28 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 
2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  

-        32,860  กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

นโยบายข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จำนวน 9 โครงการ 
29 
 

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

- 35,440 กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

30 จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

- 10,000 กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

31 รายงานผลระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data 
Management Center) 

- 5,400 กลุ่มนิเทศฯ 

32 แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

- 8,900 
(บูรณาการภายใต้
โครงการนิเทศฯ) 

กลุ่มนิเทศฯ 

33 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนากลุ่ม
ผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (PA Support Team) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- 34,120 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

34 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามัยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- 30,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

35 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- 10,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

36 
 

กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- 5,000 กลุ่มอำนวยการ 

37 รณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- 5,000 กลุ่มอำนวยการ 

วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 37 โครงการ 5,000 2,425,000  
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  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้กำหนดโครงการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  พันธกิจ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย และตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ, ตัวชี้วัด
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ITA) และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e - MES) เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 37 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,425,000 บาท 
ซึ่งสามารถสรุปโครงการที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 
นโยบาย สพม.ชบรย จำนวน  งบประมาณ (บาท) 

ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

1 โครงการ 537,210 

ข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

3 โครงการ 78,625 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   

24 โครงการ 1,674,205 (งบ สพม.ชบรย) 
5,000 (งบ สพฐ.) 

100,960 บาท (รอจัดสรรงบจาก สพฐ.) 
ข้อที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

9 โครงการ 134,960 

รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ 
2,425,000 (งบ สพม.ชบรย) 

5,000 (งบ สพฐ.) 
100,960 บาท (รอจัดสรรงบจาก สพฐ.) 

   
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แผนการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง

กับนโยบาย 
สพม.ชบรย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. –ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. –มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. –มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. –ก.ย. 66) 

 

1 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัลผสานชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่ความเป็น
เลิศของครูใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3  31,940* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.สุภลักษณ์) 

2 แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3 8,900* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.สุภลักษณ์) 

3 ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3 3,600* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.กัญจน์ณิชา 

4 การนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการนิเทศ
แบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง Coaching & 
Mentoring 

ข้อที่ 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.เปรมณัฐชา) 



 

 

58 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง
กับนโยบาย 
สพม.ชบรย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. –ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. –มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. –มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. –ก.ย. 66) 

 

5 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 4 30,000     กลุ่มบุคคลฯ 
(รุจนี) 

6 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ข้อที่ 4 35,440     กลุ่มแผน 
(ธัญลักษณ์) 

7 กิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning Day” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อที่ 4 5,000     กลุ่มอำนวยการ 
(กัญจิรา) 

8 รณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อที่ 4 5,000     กลุ่มอำนวยการ 
(กัญจิรา) 

9 ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทาง
การศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 

ข้อที่ 2 40,725     กลุ่มส่งเสรมิฯ 
(วัชรี) 

10 คัดกรองความสามารถในการอ่านและการ
เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถี
ใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 

ข้อที่ 3 300,000     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.บุญลือ) 

11 จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

ข้อที่ 4 10,000     กลุ่มแผน 
(พรเพ็ญ) 

12 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อที่ 3 341,960     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ธนนันท์) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง
กับนโยบาย 
สพม.ชบรย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. –ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. –มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. –มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. –ก.ย. 66) 

 

13 การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

ข้อที่ 3 41,745     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ธนนันท์) 

14 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย และ
นาฏศิลป์ 

ข้อที่ 3   235,400     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ธนนันท์) 

15 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที ่21 

ข้อที่ 3 36,560     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.บุญลือ) 

16 บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตร
สถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3 14,800     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.บุญลือ) 

17 เสริมสร้างระบบความปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างรอบด้าน ภายใต้ 
“สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE SAFETY 
CENTER) ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข้อที่ 1  537,210     กลุ่มส่งเสริมฯ 
(สุนีย์) 

18 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(PA Support Team) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ข้อที่ 4 34,120     กลุ่มบุคคลฯ 
(ชลธิชา) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง
กับนโยบาย 
สพม.ชบรย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. –ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. –มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. –มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. –ก.ย. 66) 

 

19 ประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) 

ข้อที่ 3 229,890     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ธนนันท์) 

20 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือพัฒนา
รายวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะ 

ข้อที่ 3 69,760     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ธนนันท์) 

21 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

ข้อที่ 3 5,000 
(งบ สพฐ.) 

 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.กัญจน์ณิชา 

22 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3 40,000 
(รอจัดสรรงบ

จาก สพฐ.) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.บุญลือ) 

23 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เชิงรุกระดับชั้นเรียน ด้วยสื่อนวัตกรรม
ดิจิทัล 

ข้อที่ 3 13,200* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.อมร) 

24 การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทาง
ภาษาสากล CEFR 

ข้อที่ 3 15,000* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.พิมพ์วรี)   

25 พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อที่ 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.อมร) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง
กับนโยบาย 
สพม.ชบรย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. –ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. –มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. –มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. –ก.ย. 66) 

 

26 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

ข้อที่ 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.เปรมณัฐชา) 

27 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ข้อที่ 4 10,000     กลุ่มบุคคลฯ 
(ก้องยศ) 

28 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3 300,000     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ธนนันท์) 

29 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี
การศึกษา 2565 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก  

ข้อที่ 3 32,860     กลุ่มส่งเสริมฯ 
(อารยา) 

30 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว และองค์กรเอกชน 

ข้อที่ 3 13,480     กลุ่มส่งเสริมฯ 
(นพภัสสร) 

31 การพัฒนาและส่งเสริมจิตวิทยาการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ข้อที่ 2 1,000* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ศมณณ์ญา) 

32 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลระดับ ScQA 

ข้อที่ 3 2,800* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ศมณณ์ญา) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง
กับนโยบาย 
สพม.ชบรย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. –ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. –มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. –มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. –ก.ย. 66) 

 

33 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาของครูภาษาต่างประเทศท่ี
สองสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3 1,000* 
(บูรณาการ งปม. 
ภายใต้โครงการ

นิเทศฯ) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ศมณณ์ญา) 

34 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง  

ข้อที่ 3 57,750     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.ศุภดล) 

35 รายงานผลระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล 
(Data Management Center) 

ข้อที่ 4 5,400     กลุ่มนิเทศฯ 
(ศน.อมร) 

36 ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

ข้อที่ 2  37,900     กลุ่มส่งเสริมฯ 
(นพภัสสร) 

37 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

ข้อที่ 3 60,960 
(รอจัดสรรงบ

จาก สพฐ.) 

    กลุ่มนิเทศฯ 
(ณรงค์ศักดิ์) 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,425,000 บาท 
งบประมาณ สพม. ชบรย วงเงิน 2,425,000 บาท 
งบประมาณ สพฐ. (จำนวน 1 โครงการ) วงเงิน 5,000 บาท 
รอจัดสรรงบจาก สพฐ. (จำนวน 2 โครงการ) วงเงิน 100,960 บาท 

หมายเหตุ : โครงการลำดับที่ 1 – 3 , 23 – 24 , 31 - 33 เป็นโครงการที่บูรณาการงบประมาณภายใต้โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(โครงการลำดับที่ 12) วงเงิน 341,960 บาท 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ 
ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 

โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธัญลักษณ์  จำจด 

ลักษณะโครงการ       ใหม่     ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ไตรมาสที่ 1-3/2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตาม  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เป้าหมายที ่1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
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• แนวทางการพัฒนา  3) จ ัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป ้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  การศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม    ปร ับปร ุงระบบการศึกษาให้ม ีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  

 1.4  แผนระดับท่ี 3 

  1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 – M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 มาตรา 9(1) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 9(2) ได้
กำหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั ้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ ์ และตัวชี ้ว ัดของภารกิจของหน่วยงาน และ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4  
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั ้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของ  
ส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์ของงาน  เพื ่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที ่ชัดเจน  
สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดทำ
โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือเป็นการกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อน
การจัดการศึกษา การกำกับ ติดตามผลการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รวมทั้งการกำหนดวิธ ีการบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื ่อกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางการขับเคลื ่อนการดำเนินการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่สนองต่อพันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื ้นฐาน และแผนปฏิบ ัต ิการประจำปีงบประมาณ ใช ้เป ็น แนวทางและเคร ื ่องม ือในการบร ิหาร 
จัดการศึกษา การกำกับติดตามและประเมินผล รวมถึงดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่และสนองต่อนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง นำแผนไปสู่การปฏิบัติและใช้ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายที่กำหนด   

2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง จำนวน 4 คน, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง จำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 5 คน รวมจำนวน 17 คน 

2) เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

3) เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
4) เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

 2.4.1 ผู ้บริหารสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 4 คน, 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วยภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 8 คน 
และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 5 คน รวมจำนวน 17 คน 

2.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 35,440 บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
   ภายใต้แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

งบดำเนินงาน



67 
 

 
 

แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 ไตรมาสที่ 2/2566 ไตรมาสที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 4/2566 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
(รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

           

จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) และประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 
- จัดจ้างทำรูปเลม่สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(รอบ 6 เดือน) 
 - รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ((รูปเล่ม 4 สี) 
10 เล่ม x 900 บาท) 
- รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ((รูปเลม่ 4 สี) 
10 เล่ม x 500 บาท) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 

5,000 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 ไตรมาสที่ 2/2566 ไตรมาสที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 4/2566 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

           

1. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ นโยบายต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
และจัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับระบบตดิตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

ไม่ใช้งบประมาณ          - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 
2570) และจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไม่ใช้งบประมาณ          - 

3. จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ไม่ใช้งบประมาณ          - 

4. ประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 
2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)  

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 บาท x 17 คน x 2 มื้อ) 

 1,020           1,020 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 ไตรมาสที่ 2/2566 ไตรมาสที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 4/2566 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x 17 คน X 1 มื้อ) 

 1,700           1,700 

              

5. รวบรวมข้อมูลโครงการ พร้อมวิเคราะห์
และตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่เสนอ
ขอรับงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาโครงการฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ          - 

6. ประชุมคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 
2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้ง 2) 
เพื่อพิจารณา (รา่ง) แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และพิจารณาโครงการที่เสนอ 
เพื่อบรรจลุงในแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 บาท x 17 คน x 2 มื้อ) 

 1,020           1,020 

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x 17 คน X 1 มื้อ) 

 1,700           1,700 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 ไตรมาสที่ 2/2566 ไตรมาสที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 4/2566 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7. เสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ต่อ  
ผอ.สพม.ชบรย พิจารณาอนุมัตโิครงการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ          - 

8. สรุป/จดัทำเล่มเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 
2570) และจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

             

- จัดจ้างทำรูปเลม่แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 (20 เล่ม x 200 บาท) 

    4,000        4,000 

- จัดจ้างทำรูปเลม่แผนปฏิบัติการประจำปี
ประมาณ พ.ศ. 2566 
 (40 เล่ม x 300 บาท) 

    12,000        12,000 

9. เผยแพร่เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ให้กับบุคลากรในสังกัด และ
สาธารณชนรับทราบ 

   ไม่ใช้งบประมาณ       - 

รวมท้ังสิ้น  14,440   16,000   5,000     35,440 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
2.6.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมประชุมนำนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติและใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) มีสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รอบ 12 เดือน) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 
6 เดือน)ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

3) มีแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

4) ร้อยละ 85 ของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ นโยบาย

และทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด   

2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการ 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายของประเทศ 
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โครงการ จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ - นามสกุล. นางพรเพ็ญ สันติกันต์  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่...1.../2565  (เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

โครงการที่ดำเนินการเพื่อจัดตั้งคำของบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

โครงการที ่ดำเนินการเพื ่อจัดตั ้งคำของบประมาณของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื ่อให้การจัดทำงบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนย่อยการบร ิหารจ ัดการ
การเงินการคลัง 

• เป้าหมายของแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

• แนวทางการพัฒนา  3) จ ัดทำงบประมาณตอบสนองต ่อเป ้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนด
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ไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โครงการที ่ดำเนินการเพื ่อจัดตั ้งคำของบประมาณของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2) เป้าหมายรวม  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ

คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานสิ่งก่อสร้างตามนโยบายจุดเน้นในแต่ละปี  โดยจัดทำแนวทาง เกณฑ์ กำหนดกรอบวงเงินในการจัดตั้ง
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2.2 วัตถุประสงค์  

2.2.1  เพื่อจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 
         งบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง                  
         และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
2.2.2  บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านเว็บไซด์           
         http://budget67.jobobec.in.th 
2.2.3  เสนอคำขอตั้งงบประมาณไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

        - เอกสารคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ฉบับ 
2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
ตามความจำเป็น และขาดแคลน 
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    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
  2.4.2 บุคลากรครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง 
  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณ................…………10,000…………………….บาท 
   ภายใต้แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. จัดต้ังงบประมาณประจำปี              
งบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่  

             

1.1 สำรวจความต้องครุภณัฑ ์              
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง
งบประมาณ ครภุัณฑ์ สำนักงาน 

             

1.3 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ครุภณัฑ์ สำนักงาน 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
1 มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน 15 คน 

 450 
 

          450 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100 
บาทจำนวน 15 คน 

 1,500 
 

          1,500 
 

1.4 บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ ผ่าน
เว็บไซด์ http://budget67.jobobec.in.th 
 

             

2. จัดต้ังงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัด 
2.1 แจ้งแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ 
และสำรวจความจำเป็นขาดแคลนด้าน
ครุภณัฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ไปยังสถานศึกษาในสังกดั 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง และคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

             

2.3 สรุปคำของบประมาณ ค่าครภุัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

             

2.4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดตั้ง
งบประมาณ ครภุัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 12 คน 

 720           720 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท จำนวน 12 คน 

 1,200           1,200 

2.5 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษา 

             

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
2 มื้อๆละ 30 บาทจำนวน 17 คน 

 1,020           1020 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 100 
บาท จำนวน 17 คน 

 1,700           1,700 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

- ค่าวัสด ุ   3,410          3,410 
2.6 บันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณ    
ผ่านเว็บไซด์ 
http://budget67.jobobec.in.th 

             

รวมท้ังสิ้น  6,590 3,410          10,000 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

1) ครุภัณฑ์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 

2) ครุภัณฑ์ และสิ ่งก่อสร้าง ที ่สถานศึกษาในสังกัดได้ร ับจัดสรรงบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2567 

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดำเนินและสิ่งก่อสร้างตามท่ีเสนอ 
2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

และสิ่งก่อสร้างตามที่เสนอขอ 
  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  2.7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีครุภัณฑ์สำนักงานใช้เพียงพอ
ตามความจำเป็น และขาดแคลน 

   2.7.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง เพียงพอตามความต้องการตามความจำเป็น และขาดแคลน 

   
                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ - นามสกุล นางธนนันท์ คณะรมย์ 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2 - 3 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 (M1) 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
       (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรเร่งรัดกระบวนการพัฒนาครูในการนำไปสู่การเป็น 
ครูยุคใหม่ให้ทั่วถึง และมีระบบการดำเนินการและการจัดการที่สามารถสะท้อนคุณภาพของครูได้อย่างชัดเจน 
มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านผู้เรียน และควรขยายผลระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงผ่านกลไกต่าง ๆ การ
ดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม รูปแบบ
การเรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความท้าทายที่สำคัญ ได้แก่ 
ความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียน สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ในการสอนรายวิชาเพิ่มที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 การพัฒนาหลักสูตรโดยวางแผนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะนอกจากนี้ ยังมี
การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงโครงสร้างผ่านการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและครอบคลุม                       
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับการทำวิจัยต่อ
ยอดเพื่อขยายผลงานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดทำหลักสูตร
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การเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ 
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมี
ส่วนร่วม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    ม ุ ่งเน ้นการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาการเร ียนรู ้ ให ้สอดร ับกับ 
ความเปลี่ยนแปลง และทักษะที่จำเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็น
ครูยุคใหม่ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
 1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2) เป้าหมายรวม 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยน 
แปลงในศตวรรษที่ 21 
 1.4 แผนระดับท่ี 3 (X) 
 1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
 2.1 หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาสู่สากล 
พัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย 
กระจายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การขับเคลื่อนสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกจึงเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เร่งรัดกระบวนการพัฒนาครูในการนำไปสู่การเป็น
ครูยุคใหม่ให้ทั่วถึง และมีระบบการดำเนินการและการจัดการที่สามารถสะท้อนคุณภาพของครูได้อย่างชัดเจน 
มีการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านผู้เรียน และขยายผลระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึงผ่าน
กลไกต่าง ๆ มีการดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความท้าทาย
ที่สำคัญ ได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียน สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุ คใหม่ในการสอน
รายวิชาเพิ ่มที ่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื ้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC)  
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     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยวางแผนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้
และการแก้ปัญหาต่างๆ ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กที่มีความพร้อมแตกต่างกัน ให้ได้รับการพัฒนาตามลำดับขั้น 
นอกจากนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงโครงสร้างผ่านการนำเทคโนโลยีต่าง  ๆเข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ส่งผลให้การพัฒนาและยกระดับระบบ
การศึกษาการเรียนรู้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จำเป็น มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวน
ไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ทำหน้าที่
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองจึงดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะ เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออกในสังกัด สร้างให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

 2.2 วัตถุประสงค์  
 2.2.1 เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู ่ฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2.2.2 เพ่ือนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในสังกัด 
  2.2.3 เพ่ือนำเสนอผลการจัดการเรียนรู ้รายวิชาเพิ่มเติมสู ่ฐานสมรรถนะและสื ่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
  2.2.4  เพื่อนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
 1) ครูผู้สอนโรงเรียนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 
5 คน รวม 255 คน 
 2) ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ฯ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 2) ครูผู้สอนโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในสังกัดแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ในการจัดการเรียนรู ้รายวิชาเพิ ่มเติมที่สอดคล้องกับฐานสมรรถนะและสื ่อนวัตกรรมที ่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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 2) ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นิเทศติดตามสถานศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 เป้าหมายหลัก ครูผู้สอนโรงเรียนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 เป้าหมายรอง สถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียน 

 2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณเขตพ้ืนที่การศึกษา 69,760 บาท  

   ภายใต้แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. - มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. - ก.ย. 66) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประกอบด้วยผู้บรหิารและครู
โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 102 คน 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าท่ี 19 คน รวม 
121 คน (1 วัน) 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื ่องดื ่ม จำนวน 
121 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 121 คนๆละ 
100 บาท 1 มื้อ 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 
 

7,260 
 

12,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 

7,260 
 

12,100 

7,200 

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลีย่นเรยีนรู้นำเสนอ
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการ
จัดการเรียนรูร้ายวิชาเพิ่มเตมิสูฐ่านสมรรถนะ
และสื่อนวตักรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) ประกอบด้วยผู้บริหารและครู
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. - มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. - ก.ย. 66) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 255 คน 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าท่ี รวม 270 คน 
(1 วัน) 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
(270 คน x 30 x 2 มื้อ)  
- ค่าอาหารกลางวัน  
(270 คน x 100 x 1 มื้อ)  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

16,200 
 

27,000 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

16,200 
 

27,000 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามสถานศกึษาใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

             

รวมท้ังสิ้น    7,200 19,360   43,200     69,760 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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 2.6 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
 2.6.1 เชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 2) ร้อยละ 100 ของครูผู ้สอนรายวิชาเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ทั้ง 51 โรงเรียน มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับฐานสมรรถนะ
และสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 2.6.2 เชิงคุณภาพ 
 1) สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2) ครูผู ้สอนรายวิชาเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่
สอดคล้องกับฐานสมรรถนะ และสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 3) ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นิเทศติดตามสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2) ครูผู้สอนโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการ เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับฐานสมรรถนะและสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 3) ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นิเทศติดตามสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
  ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางธนนันท์  คณะรมย์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 
 ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์ คณะรมย์ และคณะ   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2/2566  (เดือน ม.ค. – มี.ค. 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการติดตามการดำเนินการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง และมีความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบ
นิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยเฉพาะงานด้านวิชาการที่ทำหน้าที่ส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ การคิดของนักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างต่อเนื่อง  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ชลบุรี ระยอง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ของนักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคประเทศไทย 4.0 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
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• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์
ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้อง กับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะใน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์ 

 1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานผลการนิเทศ

ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน                  
มีความแตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ การนิเทศยังขาดความต่อเนื่องและ
ความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และการพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
นอกจากนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังมีความต้องการให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
รองรับตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)   
    สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา              
และความจำเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีทักษะ             
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (10+2)  ในการจัดกิจกรรม             
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เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด แนวคิด วิธีการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักเรียน 
ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จำเป็นต้องพัฒนาให้ครบ 
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และด้านกิจการ
นักเรียน ซึ่งงานทั้ง 5 ด้าน นี้ จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะงานด้านวิชาการนั้นจะต้องพัฒนาให้เป็นระบบจึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการนิเทศเป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน     
การชี้แนะการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ 
คุณภาพของผู้เรียน การนิเทศนั้นถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะกระบวนการนิเทศ จัดเป็นศาสตร์ เนื่องจากเป็น
ปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู้ และคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศิลป์ เพราะต้อง
อาศัยเทคนิควิธีการและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน เพ่ือ
ปรับทัศนคติแนวคิดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง การนิเทศเพ่ือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนั้น การนิเทศภายในเป็น
สิ่งสำคัญ และเกิดผลในทางปฏิบัติจริงได้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันศึกษานิเทศก์นั้นมีอยู่จำนวนจำกัด และต่างก็มี
ภารกิจหลายด้าน จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยศักยภาพของครูที่มีอยู่ภายในโรงเรียนช่วยเหลือกันแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ก็จะทำให้การแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ถูกต้องตรงตามประเด็น ช่วยให้ครู                
ได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น      
    จากปัญหาและแนวคิดข้างต้นกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง ตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศที่เป็นระบบและถือเป็นปัญหา
ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนทั้ง 50 โรงเรียน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 แล้วนั้น และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ในการพัฒนาด้านบริหารและด้านวิชาการของโรงเรียน
ให้ดำเนินการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานนิเทศภายใน
อย่างชัดเจน และมีกรอบแนวทางการนิเทศภายในที่เป็นระบบอย่างชัดเจนสามารถนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนได้มีรูปแบบการนิเทศภายในอย่างหลากหลาย และในปี 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงมีโครงการจัดทำ KM รูปแบบการนิเทศภายในและกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนทั ้ง 51 โรงเรียนขึ ้นเพื ่อให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาเทคนิคการนิเทศภายใน            
ของโรงเรียนเพื่อให้การนิเทศภายในของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้ารับ               
การพัฒนาประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
จำนวน 51 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 

 
2.2  วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพื่อพัฒนางานด้านบริหาร ทั้ง 4 ด้าน และการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนให้
ดำเนินการนิเทศภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาทีมงานนิเทศของโรงเรียนให้มีเทคนิคและรูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบ 
2.2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1) ครูผู ้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน จำนวน 51 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ได้รับ               
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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2) ครูผู ้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน จำนวน 51 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ได้รับ             
การพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โรงเรียนสามารถพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

อย่างเป็นระบบ 
2) โรงเรียนสามารถดำเนินการนิเทศภายใน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
จำนวน 51 โรงเรียน 

 2.4.2 ครูผู้รับผิดชอบและทีมงานนิเทศภายในของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 51 โรงเรียน 
 

      2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ    41,745  บาท 
   ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ทคนิคและ
รูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานนิเทศ
ภายใน โรงเรียนละ 1 คน  จำนวน 51 คน 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าท่ี 19 คน รวม 
70 คน (1 วัน) 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 
คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน 
คนละ 100 บาท 1 มื้อ 
- ค่ารูปเล่มคู่มือ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

7,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,545 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41,745 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมตามโครงการ และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

             

รวมท้ังสิ้น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    11,200 30,545       41,745 

  

ใช้งบประมาณจากโครงการนเิทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 
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2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.6.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมเข้าประชุมปฏิบัติการมีความรู้และเข้าใจแนวทางการนิเทศ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2.6.2 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการสามารถดำเนินการขับเคลื่อนการนิเทศ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถดำเนินการขับเคลื่อน

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานนิเทศชัดเจน และดำเนินงานตาม แนว
ทางการนิเทศภายในที่เป็นระบบอย่างชัดเจนสามารถนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 
 

   
            ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางธนนันท์ คณะรมย์) 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

 
                 ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์) 
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 

               ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์ คณะรมย์  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2 /2566  (เดือน ม.ค. – มี.ค. 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 

        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียน
เป็นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้         

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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• แนวทางการพัฒนา วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์  
ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้อง กับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้ เชี ่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน 
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามการพัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะอาชีพของครูให้ตรง
กับความสามารถเฉพาะบุคคล และสามารถปรับตัวให้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างสมดุลตามเป้าหมายของการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง ปฏิบัติงานหลักด้านการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผล
ให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

ในป ีงบประมาณ 2566 สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ได ้กำหนด 
กลยุทธ์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงกำหนดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.2 วัตถุประสงค์  

 2.2.1 เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือนิเทศติดตามให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ   
การศึกษาของ สพฐ. 

   2.2.2 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์จัดทำแผนการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 2.2.3 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ สพม.ชบรย  ดำเนินการนิเทศตามแผนปฏิบัติงาน 

   2.2.4 เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. 
 
  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการการนิเทศติดตาม 
ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
โรงเรียนในเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเร ียน 

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา    

ชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียน 
  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณ   341,960  บาท 
   ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
เครื่องมือการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 จำนวน 2 วัน ผู ้เข ้าร ่วมประชุม
ประกอบด้วย ผอ.เขตและรอง ผอ.เขต 
ศึกษานิเทศก์ 9 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
นิเทศฯ/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 6 คน 
และคณะกรรมการตามคำสั่ง รวม 20 คน 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 100 จำนวน 3 มื้อ  
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท 
5 มื้อ 

     
 
 
 
 
 
 
6,000 

 
3,000 

        
 
 
 

 
 
 
 

 
9,000 

กิจกรรมที่ 2  จัดทำแผนนิเทศฯ คูม่ือนิเทศ
และเครือ่งมือนเิทศ ประจำปกีารศึกษา 2565 
จัดพิมพ์แผนนิเทศ คู่มือนิเทศและเครื่องมือ
การนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
1.1  ค่าจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการนิเทศ 
1.2  ค่าจัดพิมพ์คู่มือนิเทศการศึกษา 
1.3  ค่าจัดพิมพ์เครื่องมือนิเทศ 

      
 
 

 
60,000 
70,000
50,000 

       
 
 
 

 
 

180,000 
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการนเิทศติดตาม  
ตามแผนปฏิบัติการครบท้ัง 51 โรงเรียน 
โรงเรียนละไมต่่ำกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้และ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งงานตามนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ  
     (ค่าชดเชยน้ำมัน) 
3.2 ค่าที่พัก 

 
 
 

 
132,960 
20,000 

 
 

152,960 
รวมท้ังสิ้น 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    9,000 332,960       341,960 
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2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

     ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 
51 โรงเรียน ได้รับการการนิเทศติดตาม ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
                            ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 

โรงเรียน ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     โรงเรียนในเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียน 

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

   
                                ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางธนนันท์ คณะรมย์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                   (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง” 
หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธนนันท์ คณะรมย์  
ลักษณะโครงการ     ใหม่     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2 - 4/2566  (เดือน เม.ย. – ก.ย. 2566) 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการกำกับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริการและการดำเนินการ โดยมุ้ง
เน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
         (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เป้าหมายที ่คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา จัดให้มีมาตรฐานขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน 
จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีเป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาในโรงเรียนตระหนัก
ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
                    2) เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 
2.1  หลักการและเหตุผล 

   การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพจำเป็นที ่จะต้องมีการกระจายอำนาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา 
อบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน การกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการและสำนักงานงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาดังกล่าว ในส่วนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กฏหมายได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับ ดูแล รับผิดชอบชัดเจนในแต่ละด้าน ดังใน
มาตรา 20 วรรคสี ่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ 
ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริการและการดำเนินการ โดยมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานในแต่ละด้านมีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 โดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ในกำกับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้กำหนดโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขึ้น 
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2.2  วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการบริหารการของสถานศึกษาให้คณะ กตปน. ทราบ 

และวางแผนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง    
 2.2.3 เพ่ือรับทราบผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ชลบุรี ระยอง 
 2.2.4 เพื ่อเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จำนวน 2 ครั้ง 

2) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 2 ครั้ง 

3) จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ฯ   
  2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และกำหนดนโยบายได้ถูกต้อง 

2) สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียน 

  2.4.2 ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียน 

  2.4.3 นักเรียนในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 
โรงเรียน 

  2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท 
   ภายใต้แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
     งบดำเนินงาน
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
กำหนดการออกตดิตาม และวิเคราะห ์
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  
คณะ ก.ต.ป.น. ประธานสหวิทยาเขต 
ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุม่งาน
สพม.ชบ รย จำนวนท้ังสิ้น 35 คน  
จำนวน  2  ครั้ง 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน   
   คนละ 30 บาท ต่อมื้อ จำนวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน  
   คนละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2,100 

 
  3,500 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 

3,500 

  11,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

7,000 
 

 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อดำเนินการตดิตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
ตามปฏิทินนิเทศ ปีการศึกษา 2566 
51 โรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง 
ผู้นิเทศประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 35 คน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 140,000 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

จำนวน  2  ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ  
- ค่าพาหนะ (ค่าชดเชยน้ำมัน) 

 
50,000 

 
 

 
 

20,000 

 
50,000 

 

 
 

20,000 

 
 

 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการสรุปผล
การนิเทศตดิตามตรวจสอบฯ ของ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน   
   คนละ 30 บาท ต่อมื้อ จำนวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน  
   คนละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ 
- ค่าจัดพิมพ์เอกสารสรุปรายงานผล 

          
 
 

2,100 

 
 
 
 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 
 

143,200 

148,800 
 
 
 
 
 
 

 

รวมท้ังสิ้น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    5,600  50,000 
 

20,000  57,700 23,500 143,200 300,000 
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  2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความเข้าใจ    
    ในบทบาทหน้าที่และกำหนดนโยบายได้ถูกต้อง 

2)  สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียน 
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน    
จำนวน 2 ครั้ง  

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุร ี ระยอง 

จำนวน 51 โรงเรียนมีการบริหารงานและดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2) สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินการที่ดีทำให้นักเรียนมี     

คุณภาพทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ 

และกำหนดนโยบายได้ถูกต้อง 
  2.7.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

   
              ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางธนนันท์ คณะรมย์) 
            ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

               ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
          (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)                                          

           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 

 
             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธนนันท์ คณะรมย์ และคณะ   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2/2566  (เดือน ม.ค. – มี.ค. 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  4.1 การ
พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง          
มีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ให้มีศักยภาพในด้านดนตรีไทย และ
นาฏศิลป์ เพ่ือนำไปเพ่ิมความสามารถ ทักษะของตนเองและนำไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามหลักสูตรของสถานศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และ รักการเรียนรู้             
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับ       
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2. คนไทยได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มี
เป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้าน             
ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคประเทศไทย 4.0 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ท่ีหลากหลาย 

• เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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• แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก
การคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริม
สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบน
ฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื ่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู ้มี
ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง มีเป้าหมายมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ในด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ และคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื ่อง/ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 

 1) แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์  นอกจากจะทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และส่งผลให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี และมีความสุข การจัดการเรียนรู้จึงต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะสามารถพัฒนาตนเองได้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 
และการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 นั้น โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพ เช่น ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 
ทำให้ผู้เรียนมีความสุข มีสุนทรียภาพด้านดนตรี และกล้าแสดงออก  โดยการไปแสดงในงานชุมชน และงานประเพณี
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนสู่ชุมชน และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพโอกาสในอนาคต 
    จากหลักการและเหตุผลข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เห็นว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เก่ง ดี และมีความสุข เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนา
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ศักยภาพครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย และนาฏศิลป์ให้มีศักยภาพ เพ่ือนำไปเพ่ิมความสามารถและทักษะของตนเอง พร้อมทั้ง
นำไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
โดยสำรวจครูกลุ่มเป้าหมายที่มีทักษะและความถนัดด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์เบื้องต้น จำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 20 คน            
2 จังหวัด รวม 80 คน 

2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ของครูในสังกัด 
2.2.2 เพื่อให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ มีส่วนร่วมในกิจกรรม             

การแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ของโรงเรียน 
2.2.3 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในหลักสูตรสถานศึกษา 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1) ครูกลุ่มผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ จำนวน 80 คน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์   

2) ครูกลุ่มผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาด้านดนตรี
ไทย และนาฏศิลป์  

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ สามารถพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี และนาฏศิลป์ 

และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีได้อย่างมีคุณภาพ 
2) ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและลงสู่

การปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 ครูกลุ่มผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง จำนวน 80 คน 

      2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ          235,400          บาท 
   ภายใต้แผนงาน........ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์..........     
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  สำรวจครูกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความถนัดและมีทักษะทางด้านดนตรีไทย 
และนาฏศิลป์ กลุ่มละ 20 คน 2 จังหวัด 

             

กิจกรรมที ่ 2  มีประกาศจัดตั ้งชมรมครู
นาฏศิลป์ (2 จังหวัด) 

             

กิจกรรมที่ 3  ประชุมครูดนตรีไทย และครู
นาฏศิลป์ ประกอบด้วย  ครูดนตรีไทย และ
ครูนาฏศิลป์ 102 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน 
รวม 110 คน (2 วัน) 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 110 คน 
  (110 x 50 x 4) 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 110 คน            
   (110 x 300 x 2) 
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 110 คน 
  (110 x 300 x 1) 
- ค่าที่พัก จำนวน 110 คน 
  (110 x 600 x 1) 
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าพาหนะ  

     
 
 

 
22,000 

 
66,000 

 
33,000 

 
66,000 

 

10,000 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

197,000 

กิจกรรมที่ 4  ฝึกซ้อมครูดนตรีไทย และครู
นาฏศิลป์ เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพให้
สูงขึ้น (2 จังหวัด) 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 80 คน 
  (80 x 30 x 2) 

     
 
 

 
4,800 

        
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน            
   (80 x 100 x 1) 

 
8,000 

 
12,800 

กิจกรรมที่ 5  มีเวทีแสดงศักยภาพของครู 
ดนตรีไทย และครูนาฏศิลป์ เพื ่อเผยแพร่          
สู่ชุมชนและท้องถิ่น (2 จังหวัด)  
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 80 คน 
  (80 x 30 x 4) 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน            
  (80 x 100 x 2) 

     
 
 
 

9,600 
 

16,000 

        
 
 
 
 

 
25,600 

รวมท้ังสิ้น 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    235,400        235,400 
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2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.6.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 

2.6.2 เชิงคุณภาพ 
ครูกลุ่มผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ จำนวน 80 คน สามารถนำความรู้ ทักษะ และ

การปฏิบัติไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      2.7.1 ครูกลุ่มผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ จำนวน 80 คน มีศักยภาพด้านดนตรีไทย และ
นาฏศิลป์ที่สูงขึ้น 

2.7.2 ครูกลุ่มผู้สอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ จำนวน 80 คน สามารถดำเนินการต่อยอดจาก
การพัฒนาศักยภาพ โดยการจัดตั้งชมรมครูดนตรีไทย และชมรมครูนาฏศิลป์ และทำการแสดงกิจกรรมด้าน
ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

2.7.3 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิผล
ที่สูงขึ้นและเหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

   
            ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางธนนันท์ คณะรมย์) 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

 
                 ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์) 
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 

               ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ ประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นางธนนันท์ คณะรมย์  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 3/2566   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 2 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสร้างความวิตกกังวลและความไม่ม่ันคงในหมู่ครู ซึ่งถือ 

เป็นความท้าทายที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้นำการศึกษา ครูอาจารย์ต้องยอมรับที่จะเรียนรู้และ
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดจากทฤษฎีใหม่ๆ ที่เข้ามาอย่างมีสติ ครูต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การศึกษาจะต้องเรียนรู้วิธีการคิดนอกกรอบและพัฒนามากขึ้น งานของครูไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรับแต่งสภาพที่
เป็นอยู่ ถ้าหากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระบบโรงเรียน เราควรจะแสวงหาความจริงจากหลายมิติ 
ในฐานะที่เป็นมนุษย์เรามีความซับซ้อนหลายแง่มุมชีวิตที่ไม่สามารถจำกัดอยู่เพียงรูปแบบเดียว มนุษย์ชอบ
ความจริงแต่ก็ต้องอาศัยอยู่บนหน้ากากของการเรียนรู้จากความหลากหลายของแหล่งที่มา ขณะเดียวกัน 
ครูผู้สอนควรจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1.คนไทยมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับระบบการศึกษาการเรียนรู้ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จำเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการพัฒนาระบบการเรียนรู้      เชิง
บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธี
เรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 



111 
 

 
 

ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการศึกษา ผู้สอน รูปแบบและระบบการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา 2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้  
คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งการรองรับสถานการณ์ไม่แนน่อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ การเกิดเหตุทางธรรมชาติที ่ไม่อาจหยุดยั้งได้รวมถึงสภาพปัญหาทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แน่นอน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูที่ถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ครูจึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มี
ทักษะการสอนที่ทันสมัย มีเทคนิคการสอนสมัยใหม่ตลอดจนทัศนคติของตนเองต่อการเรียนการสอนในยุค
ดิจิทัล ที่สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้น
สูงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความต้องการในศตวรรษที่ 21 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  3) เรื ่อง/ประเด็นการปฏิรูป การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้ง

การรองรับสถานการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ                  
การเกิดเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหยุดยั้งได้รวมถึงสภาพปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แน่นอน 
ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครู
ที่ถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาทเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคล
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แห่งศตวรรษที่21ครูจึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนที่ทันสมัย มีเทคนิคการสอน
สมัยใหม่ตลอดจนทัศนคติของตนเองต่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ที่สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่าง
และหลากหลาย เพื ่อให้สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะการคิดขั ้นสูงและมีพฤติกรรมที่เปลี ่ยนไปตาม        
ความต้องการในศตวรรษที่ 21 

2.3 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1  เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพ 
  2.2.2  เพื่อจัดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2.2.3  เพื่อประกวดแข่งขันผลงานผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับภาค 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน OBEC 
AWARDS ระดับภาค 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมการศึกษา 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 229,890 บาท 
   ภายใต้แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 
1.1  แจ้งหนังสือให้โรงเรียน ส่งผลงาน
ประกวดรางวัลทรงคณุค่า OBEC 
AWARDS พร้อมเกณฑ์การตัดสิน 
1.2  ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ
ออนไลน์ (Zoom meeting) 

             

กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีนำเสนอผลงาน
วิชาการของโรงเรียน ผูบ้ริหาร ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ
นิทรรศการ 1 วัน จำนวน 500 คน (รวม
คณะกรรมการ 171 คน) 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อๆ ละ  
30 บาท จำนวน 500 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 
100 บาท จำนวน 500 คน 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน 
171 คน คนละ 300 บาท 
- ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปผลการประกวด
แข่งขัน 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
51,300 

 
 
 
 
 

30,000 
 

50,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
98,590 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

229,890 

รวมท้ังสิ้น 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

      51,300 80,000 98,590    229,890 

ไม่ใชง้บประมาณ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

    1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการ
พัฒนาวิชาชีพ 

    2) ร้อยละ 60 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

   3) ร้อยละ 60 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
OBEC AWARDS     

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
      1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพ 
      2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
      3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน OBEC  
AWARDS     

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.7.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

   
                                ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางธนนันท์ คณะรมย์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                   (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมศักดิ์ ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย "เดก็ไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายบุญลือ คำถวาย  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 1 และ 4 /2566  (เดือนธันวาคม และ กรกฎาคม) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.1การปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  สืบเนื ่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการเร่งรัดส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปความ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์พัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผลมีการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งหวังให้
เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เรียนมากที่สุดและสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพ  
               1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนานักเรียนให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่วางไว้วางรากฐาน การศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยเหตุนี้เด็กและเยาวชนไทยจึง
ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะการอ่านเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีก      
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนย่อยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา 2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้า
กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  การคัดกรองการอ่านเพื่อการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนำไปพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านจับใจความสำคัญวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินที่
เกี่ยวข้องด้านการอ่านทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เร ื ่อง/ประเด็นการปฏิร ูป การปฏิร ูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 

  1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
    กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี
นโยบายให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี ่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมือง ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนในสังคมอย่างปกติสุข 
   การใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียน เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
การเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพราะจะนำมาซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์  
มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ 
ความคิด ให้ผู ้อื ่นทราบและเข้าใจได้ ซึ ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญในศตวรรษที ่ 21 หากผู ้เรียนบกพร่องหรือ 
ขาดความสามารถ ในทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบความยากลำบากใน 
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การดำรงชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการ
อ่านและการเขียน รวมทั้งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารให้แก่ประชาชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้
สามารถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ ้น เมื่อเติบใหญ่ และนำไปสู่การเป็นผู ้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นในช่วง
ระยะเวลา 9 ปี ของการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ 12 ปี ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและ
เยาวชน จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการวางรากฐานให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้มั่นคง ซึ่งการรู้
หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้นับเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญอันดับแรก ๆ ของ
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน นอกจากครู
จะต้องมีความรู้ เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน  
ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูยังต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
ทั้งความแตกต่างทางสติปัญญาและความแตกต่างทางพื้นฐานของครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง
ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 
   ด้วยเหตุนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา จึงได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
ของนักเร ียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานขึ ้น โดยเป็นการประเมินเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ (Formative 
Assessment) สำหรับเป็นข้อมูลการอ่าน และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการ
ศึกษานาไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย สำหรับใช้ในการเรียนรู้และ
การดาเนินชีวิตต่อไป โดยกรอบโครงสร้างของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ในมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้วัดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   เครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย  
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นี้ ครูผู้สอนสามารถนำผลของการคัดกรองเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพ่ือพัฒนา
นักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงเห็นความสำคัญของการคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาการอ่านและการเขียน  

 2.2 วัตถุประสงค์  
  2.2.1 เพื่อคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
   2.2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนานักเรียน  
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2.3 เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน 
 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศสามารถนำผลของการคัดกรองเป็นข้อมูลในการวินิจฉัย
นักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง 
 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
     เป้าหมายหลัก 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
     เป้าหมายรอง 
     โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศสามารถนำผลของการคัดกรองเป็นข้อมูลในการวินิจฉัย 
นักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง 
 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท  
   ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเครื่องมือคดักรอง
ความสามารถในการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
ของโรงเรียนเกาะสีชัง และชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับ
ภาคเรยีนที่ 2/2565 

 150,000            
 
 
 
 

150,000 
กิจกรรมที ่ 2 จัดทำเครื ่องมือคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – 6 
ของโรงเรียนเกาะสีชัง และช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 1-6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับ
ภาคเรียนท่ี 1/2566 

  
 

  
 
 

  
 

    150,000   
 
 
 
 

150,000 
รวมท้ังสิ้น  150,000         150,000  300,000 
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    2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

 1) ร้อยละ 70 ของนักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้  
2) ร้อยละ 70 ของนักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
3) ร้อยละ 50 ของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีนวัตกรรมหรือสื่อ ที่พัฒนาการอ่านการ

เขียน เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสามารถใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ       

2.6.2  เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเกาะสีชัง ได้รับการคัดกรองการ

อ่านการเขียนจากเครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของขนาดเล็ก จำนวน 9 โรงเรียน ได้รับการคัด

กรองการอ่านการเขียนจากเครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองและนำผลของการคัดกรองเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพ่ือ 
พัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 

  
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายบุญลือ คำถวาย) 
                                                     ศึกษานิเทศก์ 
 

      ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นางธนนันท์ คณะรมย์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์) 
                              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
พหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นายบุญลือ คำถวาย  

ลักษณะโครงการ       ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2/2566 (เดือนมกราคม) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฐานสมรรถนะ จะกำหนดชุดของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ตามสมรรถนะหลักที่สำคัญจำเป็น (Minimum Requirements) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรที่ยืดหยุ่นจะเอ้ือให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพแตกต่างกัน สามารถออกแบบหลักสูตรที่
เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของตนได้ โดยยึดสมรรถนะกลางเป็นเกณฑ์เทียบเคียง ส่งเสริมให้เกิด
รูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาผู้เรี ยนตามบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
 หลักสูตรจะช่วยให้ผู้สอนปรับแนวคิดและมุมมองในการออกแบบและจัดการเรียนรู้จาก 
การเน้นที่เนื้อหาสาระมาเน้นสมรรถนะ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
องค์รวม ลดที่จะมุ่งการสอนเนื้อหาความรู้จำนวนมาก ลดภาระและเวลาในการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก  
ทำให้สถานศึกษามีพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้ที ่สำคัญจำเป็นของบริบทได้มากขึ้น ในการออกแบบหลักสูตร  
ฐานสมรรถนะได้ยึดหลักความเป็นเอกภาพของชาติในประชาคมโลก บนความแตกต่างบริบทเชิงพ้ืนที่  เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเป็นองค์รวมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถฟ้ืนคืนสภาวะสมดุลได้ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
สองทศวรรษหลังการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สังคมไทยเห็นว่า

คุณภาพการศึกษาไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤติของปัญหาที่มีความรุนแรง สลับซับซ้อน และฝังลึกในระบบที่ยากต่อ
การแก้ไข และมีความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษาอย่างมาก สถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพการศึกษาสูงมี
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จำนวนไม่มากนักส่งผลให้สมรรถนะขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาค
เดียวกัน ซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
การนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดย
เน้นการเรียนรู้ที ่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทค โนโลยี นวัตกรรม และ
สามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเกิด
ปรากฏการณ์สำคัญของโลก เช่น ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลให้ทุกประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่กระทบวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไม่
หยุดยั้ง เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษายังไม่สะท้อนถึงศักยภาพของผู้เรียนที่สามารถออกไปสู่สังคมและโลกของการทำงานในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจน จึงเป็นความสำคัญจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและกลไก
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถและศักยภาพในการ
ดำรงชีวิต ปรับตนให้พร้อม รับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก 

 
    1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เร ื ่อง/ประเด็นการปฏิร ูป การปฏิร ูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และนโยบายประเทศไทย 

4.0 ของรัฐบาล ต้องการนำเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ที่ให้เน้นทักษะศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งต้นแบบของระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พร้อมด้วย
การให้มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ ที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีความคล่องตัวในการวิจั ยพัฒนา 
ผลิต และขับเคลื ่อนหลักสูตรสู ่การปฏิบัติในห้องเรียน หลักสูตรเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนจะไปในทิศทางใด ย่อมขึ้นอยู่กับหลักสูตร หากหลักสูตรมีสมรรถนะ
เป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ก็จะต้องพัฒนาไปสู่สมรรถนะอันเป็นเป้าหมาย ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่
จะต้องมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ หากต้องการให้เด็กและเยาวชนไทยมีสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นสำหรับ 
การดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  การศ ึกษาฐานสมรรถนะ ค ือ การจ ัดการศ ึกษาด ้วยระบบหล ักส ูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency - Based Curriculum : CBC) การจัดการเร ียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency - 
Based Instruction : CBI) และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ (competency - Based Assessment : 
CBA) ซึ่งเป็นการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความ
สนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตน .โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่
จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต 

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. นี้ พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการ  
จดัการศึกษา ฐานสมรรถนะ ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพอย่างน้อย
ตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วน (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักที่สำคัญจำเป็น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้  
บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอดสมรรถนะหลักและสมรรถนะอื่นได้เต็มตามศักยภาพ ตามความจำเพาะเจาะจง
ของบุคคล (Personalization) ตามความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการพยายามค้นหาตัวเอง และเลือกสร้าง
ลักษณะของตนเองตามที่อยากจะเป็น การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี ้จึงมุ่งให้ผู ้เรียนทบทวน พิจารณา 
ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และตรวจสอบ เพื่อให้ค้นพบและรู้จักตนเองอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
อย่างเป็นองค์รวม    

 จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาและ
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  2.2.2 เพ่ือจัดทำคู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
2.2.3 เพ่ือนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
    1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
    2) ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 

พหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21     
    3) ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง  

มีการคิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน 
  2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
   เป้าหมายหลัก 

  - ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
  เป้าหมายรอง 
  - นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 

(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 36,560 บาท 
   ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

ก ิ จกรรมท ี ่  1  การประช ุ ม เชิ ง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
ประกอบด ้ วยผ ู ้ บ ร ิ หารและครู
โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 102 คน 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ 19 คน 
รวม 121 คน (1 วัน) 
- ค ่าอาหารว ่างพร ้อมเคร ื ่ องดื่ ม 
จำนวน 121 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 121 
คนๆละ 100 บาท 1 มื้อ 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
- ค่าจัดทำคู่มือการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,200 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
7,260 

 
12,100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,000 

       

รวมท้ังสิ้น    7,200 19,360 10,000       36,560 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

2) ร้อยละ 80 ของครูเข้าร่วมการประชุมสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21      
  2.6.2  เชิงคุณภาพ 

1) ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   2)  ครูเข้าร่วมการประชุมสามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   2) ครูมีความสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาพหุปัญญาและ
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายบุญลือ คำถวาย) 

 
 
 

 ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางธนนันท์ คณะรมย์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลกัสตูรสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญลือ คำถวาย   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2/2566  (เดือนมกราคม-มีนาคม) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21  
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ข้อที่ 2 
ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ
ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู ้ที ่มีความรู ้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียน รู้                           
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ                                
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ครอบครัวคนไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึก                        
ความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 

• แนวทางการพัฒนา          
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น  

ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม                                                                                              

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โรงเรียนในสังกัดรวบรวมและจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนใน 
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนำไปออกแบบหน่อยการเรียนรู้บูรณาการ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
 โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไร้อาณาเขตขวางกั้น 

สภาพดังกล่าวมีส่วนกระทบถึงวิถีชีวิตของผู้คนพลเมืองโดยทั่วไป เพราะเป็นสภาพที่เอื้ออำนวยในการรับและถ่ายโยง
เอาศาสตร์หรือภูมิปัญญาตะวันตกเข้ามาในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดำเนินชีวิต อย่างมิได้มี
การปรับปนกับภูมิปัญญาไทยที่มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้ชุมชนชนบทประสบปัญหา
ดังที่กล่าวว่าชุมชนล่มสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง การพยายามใช้กลไกลทาง
การศึกษาจากเงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการ ของท้องถิ่น เป็นช่องทางในการประยุกต์
เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่น ที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในการยืนหยัดอยู่รอดได้ ท่ามกลางกระแส การล่มสลายของ
ชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว มาสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของการคิดปฏิบัติ
จริง จากการประยุกต์ปรับปน ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาไทยกับปัญญาสากล เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิ
ปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นำมาซึ่งดุลยภาพที่
สงบสันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาติ 

สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงเห็นความสำคัญของการจัดทำทำเนียบ
แหล่งเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ โดยนำแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จนเกิด
ประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์  
   2.2.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านนิเทศการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  

  2.2.2 เพ่ือรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
  2.2.3 เพ่ือจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 



129 
 

 
 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
    1) ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 
    2) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

    1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

    2) นักเรียนมีความรู้และสามารถนำแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองมาใช้ประโยชน์ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
  2.4.2 ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 14,800 บาท 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับ
หลักสูตรสถานศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  
จำนวน 30 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ 
ละ 100 บาท จำนวน 30 คน 
- จัดทำรูปเล่มทำเนียบแหล่งเรียนรู้
และหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
1,800 
 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

       

รวมท้ังสิ้น     4,800 10,000       14,800 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

3) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดจัดทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและนำไปใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ 

4) ร้อยละ 80 ของครูนำแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
2) โรงเรียนในสังกัดจัดทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
3) ครูนำแหล่งเรียนรู้ท้องมาใช้ในการจัดการเรียนรู้   

 2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 โรงเรียนสามารถนำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืน 

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  2.7.2 ครูสามารถทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
   

 
 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                   (นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญลือ คำถวาย 

ลักษณะโครงการ      ใหม่   ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2/2566  (เดือนกุมภาพันธ์) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชน 
ของประเทศ โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และการคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งนี้ ในการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ                    
การเร ียนการสอนภาษาไทยมาโดยตลอด เนื ่องจากภาษาไทยเป็นเครื ่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้                                  
การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ การประกอบกิจธุระ 
การงาน และการดำรงชีวิตร่วมกันต่อไป 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

และวัฒนธรรมทางภาษาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน มีคุณค่ายิ่งต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพราะภาษา
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เป็นสะพานเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของ
ผู้ส่งสารและผู้รับสารภาษาไทยจึงเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและแสดงถึงความ
เป็นไทย เป็นเครื่องมือที่คนไทยใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน ใช้ประกอบอาชีพตลอดจนเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้ง
เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่
ค ู ่ชาติไทยต่อไป (Office of the National Primary Education Commission, 2001) ซึ ่งสอดคล้องกับ
หลักการของ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2008) ที่
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาแม่เพื่อให้เกิด
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การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้โดยการให้ความรู้และประสบการณ์ผ่านภาษาแม่ 
เพราะภาษาแม่เป็นทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภาษาแม่ต้องเป็น
เสาหลักสำหรับการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ให้แก่ผู้เรียนด้วยทักษะทางการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
ที่พัฒนามาแล้วอย่างดี หากผู้เรียนไม่แตกฉานในภาษาแม่ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ย่อมมี
อุปสรรคในการพัฒนาอย่างแน่นอน ภาษาแม่ จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการเรียนรู้ และ ในการแสวงหาความรู้ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเร ียนรู ้ของผู ้ เร ียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้า
กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาไทยเป็นอย่างดี

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวของภาษาไทย จึงได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนสำหรับ
เป็นแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยให้แตกฉาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาทักษะและการสื่อสารในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคน
ต้องตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
2.1  หลักการและเหตุผล  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ  

โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคิดค้น 
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งนี้ ในการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยมาโดยตลอด เนื่องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ การประกอบกิจธุระ การงาน และการดำรงชีวิต
ร่วมกันต่อไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีการกำหนดให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยเป็นพื ้นฐาน เพื ่อให้ผู ้เร ียนนำไปใช้เป็นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้และการดำรงชีว ิต ทั ้งนี้                          
การดำเนินการพัฒนาดังกล่าว มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนเพ่ือนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในสังคม 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  2.2.3 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
    1) แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
    2) แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรายวิชาภาษาไทยของครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
    3) นักเรียนที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

   1) แนวทางการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
   3) นักเรียนมีสมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสมรรถนะหลัก 6 ด้าน 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 40,000 บาท 
   รอรับงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนงาน/
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทยของสพม.ชบรย 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(100 บาท x 60 คน x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 บาท X 60 คน X 2 มื้อ) 
- จัดทำรูปเลม่แผนพัฒนาคณุภาพฯ 

     
 
 

6,000 
 

3,600 

       
 
 
 
 
 
 

9,400 

 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(100 บาท x 40 คน x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 บาท X 40 คน X 2 มื้อ) 
- วัสดุ 

        
 
 

4,000 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 

5,000 

    

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏบิัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐาน
สมรรถนะของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(100 บาท x 60 คน x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 บาท X 60 คน X 2 มื้อ) 

     
 
 
 

6,000 
 

3,600 

        

รวมท้ังสิ้น     19,200   6,400 5,000   9,400 40,000 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
2.6.1   เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย      

2) ครูเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ
ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ 
4) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ 
  2.7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                   (นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกระดับชั้นเรียน ด้วยสื่อนวัตกรรมดิจทิัล 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล อมร สุดแสวง  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2 - 4/2566  (เดือนมกราคม - กันยายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพ่ิมเติม เทคนิคการสอนใน
ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การบรรลุเป้าหมายจัดกระทำได้โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับ
องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา  พัฒนากระบวนการเร ียนรู ้ของผู ้เร ียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้า
กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

✓ 
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การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางสายงานของตนเองตามพลวัตรการปรับเปลี่ยนขององค์ความรู้ในยุดศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
       การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
 2.1  หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาในวิกฤติสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิด
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสถานศึกษา คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐ มวัยไปจนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้รับทั้งความรู้ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาว
ตรีนุช เทียนทอง) ที่มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เร่งแก้ปัญหาการเรียนรู้
ถดถอยของนักเรียน จากการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า นักเรียนในระดับต่างกัน 
จะพบภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ในระดับมัธยมศึกษา พบว่า มีความถดถอยทั้งในด้านความรู้  
การเชื่อมโยงความรู้ สภาวะทางอารมณ์ สัมพันธภาพ ที่เกิดขึ้นมาจากหลากหลายสาเหตุ เป็นสภาวการณ์
ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทั่วทั้งประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นต้นแบบอย่างมีคุณภาพสำหรับครูและผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย 
โดยเฉพาะครูผู้สอน สามารถคลายความกังวล และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความ
พร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผ่อนคลายความตึงเครียดของครู นักเรียนและผู้ปกครองในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา สร้าง
ความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างถ่องแท้ และเพ่ือเป็นการนำร่อง
สถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
สมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ประกอบด้วยด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะและ
การปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) ให้สอดคล้องตามตาม
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลผู้เรียน คือ เพ่ือเป็นการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการวัด
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และประเมินผลเพ่ือการตัดสินผลการเรียน และส่งเสริมการใช้แนวข้อสอบ PISA /ONET จึงเห็นควร
ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกระดับชั้นเรียน ด้วยสื่อนวัตกรรมดิจิทัลขึ้น 

2.4 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
   2.2.2 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถดำเนินการวัดและประเมินผลอย่างยืดหยุ่น เพ่ือพัฒนา   

การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สมบูรณ์ 
   2.2.3 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาสื่อดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนรู้ และมีทักษะด้าน

ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
   2.2.4 ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ทาง OBEC Content Center 
   2.2.5 ศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และนิเทศการวัดและประเมินผล

อย่างยืดหยุ่นของโรงเรียนในสังกัด 

 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
  1)  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
  2)  ครูผู้สอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 
  3)  ครูผู้สอนได้สื่อดิจิทัลที่หลากหลาย และถูกต้องตามหลักการ 
  4)  ครูผู้สอนใช้งาน และนำสื่อดิจิทัลของตนเองเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center 
  5)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดและประเมินผล 

  2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1)  ครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
 2)  ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 
 3)  ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อดิจิทัลได้อย่างหลากหลาย และถูกต้องตามหลักการ 
 4)  ครูผู้สอนสามารถใช้งานและพัฒนาสื่อดิจิทัลของตนเอง นำเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center  
 5)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดและประเมินผลได้ 

 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  กลุ่มเป้าหมายหลัก 

 1. ครูผู้สอนแกนนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   จำนวน        51  คน 
 2. ครูผู้สอน แกนนำการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล จำนวน        51  คน 
3. ครูผู้สอนแกนนำผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล    จำนวน       51  คน 
 4. ศึกษานิเทศก์      จำนวน          9  คน 

              กลุ่มเป้าหมายรอง 
     1. นักเรียนในสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง   จำนวน  83,673  คน 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน     4,822  คน 

       2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 13,200 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทำงาน 

             

2. ประชุมปฏิบัติการ  
“ปฏิรูปการศึกษาระดับชั้นเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก” 
(ออนไลน์1วัน) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
   (2คนx3ชั่วโมงx600บาท) 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
   (30บาทx2มื้อx5คน) 
 - ค่าอาหารกลางวัน   
   (100บาทx1วันx5คน) 

    
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 
 
 
 

300 
 

500 

        
 
 
 
 

3,600 
 

300 
 

500 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

3. ประชุมปฏิบัติการ  
“การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
และการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551” 
(ออนไลน์1วัน) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
   (2คนx3ชั่วโมงx600บาท) 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
   (30บาทx2มื้อx5คน) 
 - ค่าอาหารกลางวัน   
   (100บาทx1วันx5คน) 

    
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 
 

500 

        
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

300 
 

500 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

4. ประชุมปฏิบัติการ  
“การสร้างและพัฒนาสื่อดิจิทัล      
อย่างครูมืออาชีพ” (ออนไลน์1วัน) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
   (2คนx3ชั่วโมงx600บาท) 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
   (30บาทx2มื้อx60คน) 
 - ค่าอาหารกลางวัน   
   (100บาทx1วันx60คน) 

       
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 
 
 

300 
 

500 

     
 
 
 

3,600 
 

300 
 

500 
5. การนิเทศติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก การใช้
และพัฒนาสื่อดิจิทัล และการวัดและ
ประเมินผล 

             

รวมทั้งสิ้น    7,200 1,600  3,600 800     13,200 

งบกลางโครงการนิเทศฯ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  2.6.1   เชิงปริมาณ 

   1) ครูผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป มีรายงานผลการนำเนื้อหาการประชุมไปขยายผลที่
โรงเรียน 
   2) ศึกษานิเทศก์ทุกคน ร้อยละ 100 มีเครื่องมือนิเทศติดตามและรายงานผลการนิเทศติดตามได้ 

  2.6.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ครูผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปพัฒนางานตนเองและขยายผลได้ 
   2) ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีทักษะการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และนิเทศการวัดและประเมินผล 
  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

2.7.1 ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก และพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อเป็น
นวัตกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน 

2.7.2 ครูผู ้สอนสามารถพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพ สามารถนำเข้าระบบ OBEC Content Center และ
สามารถเลือกใช้สื่อดิจิทัลในระบบมาประกอบการเรียนการสอนได้ 

2.7.3 ศึกษานิเทศก์พัฒนาสมรรถนะตนเองด้านจัดการเรียนรู้เชิงรุก การวัดและประเมินผล และการ
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ได้ 

 
 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายอมร  สุดแสวง)                                            (นางธนนันท์  คณะรมย์)    
   ศึกษานิเทศก์                                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 

       ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                         (นายวชิรวรรธน์ วฒันสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ รายงานผลระบบจัดเก็บข้อมลูรายบุคคล (Data Management Center) 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล อมร สุดแสวง  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 3 - 4/2566  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    การจัดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านพ้ืนฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค 

   ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพ่ิมเติม เทคนิคการสอนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การบรรลุเป้าหมายจัดกระทำได้โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับ
องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา 4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลต
ฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

✓ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางสายงานของตนเองตามพลวัตร

การปรับเปลี่ยนขององค์ความรู้ในยุดศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) : มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 
 
 1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 

1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
 2.1  หลักการและเหตุผล  
 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) 
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่น
ของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) 
ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน
เรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบ
งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระดับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื ่อง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดทำเล่มสรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง มาโดยตลอดทุกปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศสำหรับทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด 
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 2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1 เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลของทุกโรงเรียน 

   2.2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือจัดทำสารสนเทศกลางที่ถูกต้อง 
   2.2.3 เพ่ือจัดทำเล่มสรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุร ีระยอง 

 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
  1)  ครูผู้รับผิดชอบงานระบบ DMC เกิดการรับรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ 
  2)  ข้อมูลในระบบ DMC ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ดำเนินการได้ตรงและทันตามกำหนดการ 
  3)  ได้รายงานสรุปผลข้อมูลทางการศึกษาสามารถใช้อ้างอิงได้ 

  2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1)  ข้อมูลในระบบ DMC แต่ละโรงเรียนมีความถูกต้อง และตรงตามสภาพปัจจุบัน 
 2)  สารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีความถูกต้อง และตรงตามสภาพปัจจุบัน 
 3)  โรงเรียนนำสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  กลุ่มเป้าหมายหลัก 

 1. ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ DMC   จำนวน        51  คน 
 2. บุคลากรทางการศึกษา สพม.ชบรย    จำนวน        75  คน 

              กลุ่มเป้าหมายรอง 
     1. นักเรียนในสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง   จำนวน  83,673  คน 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน     4,822  คน 

  2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
   ภายใต้แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณ สพม.ชลบุรี ระยอง
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. ประชุมเตรียมความพร้อม 
ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ DMC 
ผ่านระบบออนไลน์ 

             

2. แจ้งหนังสือราชการไปยังโรงเรียน
ในสังกัดในการชี้แจงแนวทางการ
กรอกข้อมูล พร้อมแจ้งกำหนดการ 
และกำกับติดตามการกรอกข้อมูลใน
ระบบ DMC ให้คบถ้วนถูกต้อง 

             

3. จัดทำเล่มสรุปข้อมูลทางการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุร ีระยอง 

            
 

5,400 

 
 

5,400 
รวมทั้งสิ้น            5,400 5,400 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  2.6.1   เชิงปริมาณ 

   1) ครูผู้รับผิดชอบงาน DMC ของโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 51 โรงเรียน สามารถเข้า
ระบบรายงาน กรอกข้อมูลได้ครบถ้วนทุกรายการ 
   2) ข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลครบถ้วนทุกโรงเรียนใน
สังกัดจำนวน 51 โรงเรียน ดำเนินการได้ทันตามกำหนดการ 

  2.6.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ครูผู้รับผิดชอบงาน DMC ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงกันในการกรอกข้อมูลลงในระบบ 
โดยสามารถติดต่อสอบถามและเกิดเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบ DMC ผ่านระบบเครือข่ายกลุ่ม LINE 
   2) ข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนำมาจัดทำเป็นเล่มสรุป
ข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือนำไปใช้งานต่อได้ 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
2.7.1 เกิดเครือข่ายครูผู้รับผิดชอบงาน DMC ระหว่างโรงเรียนกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.7.2 เล่มสรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สามารถนำไปใช้

อ้างอิงเพ่ือการวางแผนการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา และของแต่ละโรงเรียนได้ 
2.7.3 เกิดนวัตกรรมวิธีการ กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนางานสารสนเทศทให้เกิดการเชื่อมโยง

ข้อมูล 
 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายอมร  สุดแสวง)                                            (นางธนนันท์  คณะรมย์)    
      ศึกษานิเทศก์                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 

       ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                         (นายวชิรวรรธน์ วฒันสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล อมร สุดแสวง  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2 - 4/2566  (เดือนมกราคม - กันยายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.1การปรับเปลี่ยนระบบการ

เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

   การจัดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านพื้นฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพ่ิมเติม เทคนิคการสอนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การบรรลุเป้าหมายจัดกระทำได้โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับ
องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมี
ส่วนร่วม 
 
 

✓ 
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การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางสายงานของตนเองตามพล

วัตรการปรับเปลี่ยนขององค์ความรู้ในยุดศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
       การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
 2.1  หลักการและเหตุผล  
 “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
ท่าน ตรีนุช เทียนทอง ที่มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยได้มีการกำหนดทิศทาง
ขับเคลื่อนโครงการ ภายใต้กรอบการดำเนินงานและมีการกำหนดจุดเน้น 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ความปลอดภัย
ของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อ
พัฒนาสมรรถะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4. การพัฒนาครู 5. การ
เรียนการสอน 6. การวัดและประเมินผล 7. การนิเทศ กำกับ และติดตาม และ 8. Big Data เป้าหมาย
สำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ เพื่อ เพิ่มจำนวนครูให้ครบชั้น ครบวิชาเอก มีจำนวนนักเรียนที่
เหมาะสม มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรและชุมชน มีอาคารสถานที่ปลอดภัย มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ทันสมัย เน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ลดอัตราการแข่งขัน รงเรียนสามารถดำรง
อยู่ได้ โดยมีงบประมาณและอัตรากำลังครูอย่างเหมาะสม  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เห็นความสำคัญของการมีโรงเรียนใน
สังกัดที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด หรือประจำอำเภอ โรงเรียนขนาดเล็ก  
โรงเรียนในโครงการ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่งแวดล้อม  โรงเรียนโครงการ
วิทยาศาสตร์พลังสิบ และโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. 
ซึ่งต่างมีจุดร่วมพัฒนาเหมือนกัน คือการสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และลดความเหลื่อมล้ำ ที่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน หรือกลยุทธ์
ในการพัฒนาให้สอดคล้องตามบริบทของโรงเรียน และมีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน กลับไป
ยังกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง  
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 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันยุคทันสมัยภายใต้สะเต็มศึกษาหรือการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 2.2.2 พัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย มีอิสระในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และเลือกใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 2.2.3 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และภาคประชาชน 
ในการร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้แบบมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 2.2.4 ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้เหมะสมตามบริ บท
เนื้อหาวิชา และการจัดสรรสื่อ อุปกรณ์จากส่วนกลางแก่โรงเรียนตามความเหมาะสม 
 2.2.5 ศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศการขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทุกมิติ 
2.3  เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
 1)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมวิธีการ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามบริบทวิชา 
 2)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามบริบทวิชา 
 3)  ครูผู้สอนได้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และวิธีการที่หลากหลาย 
 4)  ครูผู้สอนได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างครูต่างโรงเรียน 
 5)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ออกนิเทศติดตามทุกโรงเรียน ตามจุดเน้นและนโยบายเร่งด่วน สพฐ. 
 2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1)  ครูผู้สอนสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการเพ่ือใช้จัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย 
 2)  ครูผู้สอนสามารถพัฒนาและใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือวัด และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีติดตัวต่อไปยังเพ่ือนครู 
 4)  ครูผู้สอนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 5)  ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถนิเทศให้การนิเทศและมีทักษะการนิเทศเชิงบูรณาการทำงานร่วมกัน 

 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  กลุ่มเป้าหมายหลัก 

 1. ครูผู้สอนงานวิชาการ     จำนวน        51  คน 
 2. ครูผู้สอนงานแนะแนว/จิตวิทยานักเรียน   จำนวน        51  คน 
3. ครูผู้สอนงานวัดและประเมินผล    จำนวน       51  คน 
 4. ศึกษานิเทศก์      จำนวน          9  คน 

              กลุ่มเป้าหมายรอง 
     1. นักเรียนในสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง   จำนวน  83,673  คน 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน     4,822  คน 

     2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ  - ใช้งบกลางโครงการนิเทศฯ - 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. ประช ุ ม เ ต ร ี ย ม คว า ม พร ้ อ ม
คณะทำงาน 

             

2. ประชุมปฏิบัติการ  
“โรงเรียนกล้าเปลี่ยน สู่การเป็น 
โรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน”  
(ประชุมออนไลน์1วัน) 

             
 
 

 
3. ประชุมปฏิบัติการ  

“จิตวิทยาการเรียนรู้ วัยรุ่น วัยเรียน”  
(ประชุมออนไลน์1วัน) 

             

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
“การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้” 
(ระบบออนดีมานด์ 15 วัน) 

             

5. การนิเทศติดตาม การขับเคลื่อน
โครงการสำคัญของโรงเรียน 

             

รวมทั้งสิ้น             - 

ไม่ใช้งบประมาณ 

งบกลางโครงการนิเทศฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  2.6.1   เชิงปริมาณ 

   1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
   2) ครูผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป มีรายงานผลการนำเนื้อหาการประชุมไปขยายผลที่
โรงเรียน 
   3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าร้อยละ 35 ขึ้นไป 
   4) โรงเรียนร้อยละ 80 ขึ ้นไป ได้ร ับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
   5) โรงเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสารสนเทศของงานทั้ง 4 ฝ่าย ที่มีการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
   6) ศึกษานิเทศก์ทุกคน ร้อยละ 100 มีเครื่องมือนิเทศติดตามและรายงานผลการนิเทศติดตามได้ 

  2.6.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่เป็นไปตามเป้าหมายการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
   2) ครูผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปพัฒนางานตนเอง และขยายผลได้ 
   3) โรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมทุกวิชา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 
   4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของทุก
โรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21  
   5) การใช้งานระบบข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียนมีเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน สามารถ
เรียกใช้ได้รวดเร็ว และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาได้ 
   6) ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีทักษะการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค
การนิเทศการศึกษาที่หลายหลายวิธี ให้สอดคล้องกับบริบท หรือสร้างรูปแบบการนิเทศเป็นนวัตกรรมการนิเทศ
การศึกษา 
  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

2.7.1 คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 ประการ เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนทุกคนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนา ในองค์รวมทั้งด้าน
สติปัญญาและคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและ ความมั่นคง สงบสุขในสังคม 

2.7.2 โรงเรียนในสังกัดมีครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และขยายผลในวงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.7.3 โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สูงขึ้นทุกรายวิชา ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับ
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่สำคัญสำหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนได้สอดคล้องตามยุคความปกติใหม่ (New Normal) 

2.7.5 โรงเรียนในสังกัดมีสารสนเทศกลาง โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(SMSS) ร่วมกับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบบริหาร
สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ฝ่าย ได้อย่างรวดเร็ว 
คล่องตัว และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
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2.7.6 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือตามจุดเน้นและนโยบายเร่งด่วนของ 
สพฐ. จากทีมศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนางานวิชาการ การนิเทศและสังเกตชั้นเรียน พัฒนาและส่งเสริมให้ขวัญ
และกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายอมร  สุดแสวง)                                            (นางธนนันท์  คณะรมย์)    
 ศึกษานิเทศก์                                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 

       ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                         (นายวชิรวรรธน์ วฒันสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัล 
            ผสานชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่ความเป็นเลิศของครูใน 
            โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภลักษณ์  สีใส   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่1-4/2566  (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

       (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยองด้วยการขับเคลื่อนให้ครูเกิดสมรรถนะในจัดการเรียนรู้เชิงระบบผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)และบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ 
จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในฐานะของครูผู้มีบทบาทในการเรียนการสอนให้
เยาวชนของชาติเจริญเติบโตคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตว รรษที่ 21 และ
เติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้    

         (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1.คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ 

ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา 1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุค
ใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
           การใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง

ระบบในยุคดิจิทัลของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงก่อนเกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทั ลครูจะต้องทราบถึงหลักสูตร การวัด การ
ประเมินผล ตลอดจนการรับรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21เพื่อเป็นองค์ความรู้
เบื้องต้นสู่การก่อให้เกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบต่อไป   

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
  3.1 วิสัยทัศน์  
  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐานระดับ

สากล สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 
  3.2 เป้าประสงค์  
  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้าน

ดิจิทัล มาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  3.3 พันธกิจ 
     3.3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้าน

ดิจิทัล มาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 3.4 เป้าประสงค์ 
     3.4.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้าน

ดิจิทัล มาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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     3.4.2  ผู ้เรียนทุกคน ทุกกลุ ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  

3.5 นโยบาย  
    3.5.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

หลักการและเหตุผล        
ครูมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษาของชาติ ครูคือผู้ที่กำหนด

อนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ตามที่ได้ครูเป็นคนมีความรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละ ตั้งใจทำงานเพ่ือ
ประโยชน์ของนักเรียนชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพ และมีความสามารถที่จะแข่งขันกับ        
ทุกประเทศในโลกได้  การพัฒนาการศึกษาจะขาดครูเสียไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียนหรือนอกระบบโรงเรียน และไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ตาม ครูยังต้องมีความสำคัญและ
จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเรียนการสอนเรายังต้องการครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและบุคลิกภาพ ครูที่สามารถยกระดับสติปัญญาหรือวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้นได้ 
         ในอดีตการเรียนการสอนจะยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นผู้บรรยายเนื้อหาบทเรียน
และผู้เรียนมีหน้าที่เรียนรู้ตามที่ครูบอกจะไม่เน้นที่กระบวนการคิดให้เกิดกับผู้เรียนจึงทำให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ไม่เป็น ยุคต่อมาระบบการศึกษาเปลี่ยนไปเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child center) โดยที่ครูมีบทบาทและนำแนว 
ทางการเรียนในบทเรียน แต่วิธีนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องที่ครูผู้สอน มักจะตีความหมายของการเรียนโดยยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญผิด ๆ โดยให้ผู้เรียนหาวิธีการเรียนเอง ซึ่งผู้เรียนไม่ได้ถูกฝึกมาให้เกิดกระบวนการคิดตั้งแต่แรก          
ไม่สามารถเรียนรู้โดยวิธีนี้ได้ ดังนั้น ถ้าครูไม่เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน หรือชี้แนะแนวทางเลย ผู้เรียน
ก็จะไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น  
         กระแสความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างมากมายทำให้เกิดปัญหาทางสังคม
ตามมาหลายด้าน เช่น สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความไม่สมดุลกันระหว่างความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารกับความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของคน
ไทยทำให้รัฐบาลไทยต้องเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศ จากที่เคยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จมาเป็น
การพัฒนาคนแทน ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงได้ให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนาคนเป็นพิเศษโดยกำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปัจจุบันนี้วงการการศึกษามีจุดมุ่งหมายเน้น
ให้ผู ้เรียนศึกษาหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ที ่มี และมีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
เทคโนโลยี จึงมีบทบาทที่สำคัญในการตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องการให้โรงเรียน
ทุกโรงจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการ
วิชากับสื่อเลยก็ว่าได้ การศึกษาในยุคนี้จึงหนีไม่พ้นกับคำเปรียบที่ว่า “การศึกษายุคดิจิตอล” 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงเล็งเห็นความสำคัญของ การจัด
การศึกษายุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ใหม่ และเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการในการศึกษาในอนาคต สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่เข้ามาแทนที่สื่อแบบเก่า แหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแบบใหม่ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาขึ้นปรับปรุงโครงสร้างทั้งระบบใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาการ
ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี
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สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในสังคมยุคใหม่ เพ่ือเตรียมคนรุ่นใหม่ที่จะต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนำ
เทคโนโลยีเหล่านั้น ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจึงจำเป็นต้องสร้างเยาวชนของชาติเพ่ือเข้าสู่สังคมยุคใหม่โดยการ
จัดสภาพแวดล้อมใหม่ทางการศึกษาท้ังในด้านเนื้อหา สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้  
          ดังนั ้น การพัฒนาครูทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองด้วยการขับเคลื่อนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงระบบและบูรณาการ
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในฐานะของครูผู้มีบทบาทในการเรียนการสอนให้เยาวชนของชาติ
เจริญเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
           2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1   เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุค
ดิจิทัลของครวู่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
              2.2.2  เพ่ือศึกษารูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ
ในยุคดิจิทัล 
         2.2.3   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัล 
            2.2.4   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูในการ
จัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัล   

          2.3  เป้าหมาย  
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ได้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัลผสานชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)สู่ความเป็นเลิศของครูจำนวน 1 รูปแบบ 

2. ครูผู้สอนใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัล 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงระบบและสร้างสื่อ/นวัตกรรมในยุค

ดิจิทัลคนละ 1 ชุดที่สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริงและนำไปใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                         2. สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศให้กับศึกษานิเทศก์ที่ต้องการใช้รูปแบบที่มี 
ประสิทธิภาพ    

       2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 ครูผู้สอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก 51 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวม 408 คน 

       2.5   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ     31,940     บาท 
   ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. ศ ึกษาสภาพป ัจจ ุบ ัน  ป ัญหาและ
แนวทางสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เชิง
ระบบในยุคดิจิทัลของครู 

            - 

2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
นิเทศ (แบบสอบถาม)  
    2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
    2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระละ 1 คน 
         จำนวน 8  คน  

            - 

3. การนำรูปแบบนิเทศไปพัฒนาครูผู้สอน
จำนวน 408 คน  
   3.1  อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เดือน
เมษายน 2565  
      3.1.1 ค่าวิทยากร  
             1) การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัล จำนวน 1 คน 
 อบรม 6 ช่ัวโมงๆละ 1,200บาท 
 รวม 7,200 บาท  
             2) การสร้างสื่อ/นวัตกรรม 
(ชุดการสอนออนไลน์) (จำนวน 1 คน 
 อบรม 6 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 
 รวม 7,200 บาท 
 

       
 
 
 
14,400 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

    
 
 
 

14,400 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

             3) การเชื ่อมโยงว pa สู ่การ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงระบบใน
ยุคดิจิทัล (ศน.เจ้าของโครงการบรรยาย)   

             

3. นิเทศ ต ิดตาม การจัดทำแผนและ
นวัตกรรม 

            - 

4. ตัดสินผลการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิง
ระบบในระดับสพม.ชบรย  
4.1 คณะตอนแทนกรรมการ 
       จำนวน 24 คน (24x300) 
       ประกอบด้วย 

1. ศึกษานิเทศก์จำนวน  10 คน 
2. หัวหน้ากลุ่มเครือข่าย 5   คน  
3. หัวหน้ากลุ่มสาระ     9   คน            

 

          
 
 
7,200 
 
 

   
 
 

7,200 
 
 

4.2อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
      (24x30x2 มื้อ) 

          1,440  1,440 

4.3 อาหารกลางวัน  
      (24x100 มื้อ) 

          2,400  2,400 

4.4 โล่รางวัล  3 โล่            4,500  4,500 

5. จัดพิมพ์สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
จำนวน 5 เล่ม 

           2,000      2,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 14,400 - - 7,200 8,340 2,000 31,940 

ใช้นิเทศกองกลาง 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละ 75 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงระบบใน

ยุค 
ดิจิทัลได้อย่างน้อย 1 ชุด 

                           2. สำนักงานเขตพื้นที่ได้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงระบบในยุคดิจิทัล
ผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)สู่ความเป็นเลิศของครู จำนวน 1 รูปแบบ 

                           3. คณะทำงาน จำนวน 24 คน สามารถดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ในการตัดสินผล
ชนะเลิศในการคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับนวัตกรรม จากผลการตัดสินรอบแรกในแต่ละกลุ่ม
เครือข่าย 5 สหวิทยาเขต  

    2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงระบบในยุค

ดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุค ( The next normal) และนำไปขยายผล( Coaching) ให้กับคณะครู
ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 ผู้เรียน:ในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานแตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้เร็ว ก็ไม่

สร้างปัญหากับผู้สอน แต่ผู้เรียนที่เรียนช้าและผู้สอนยังใช้รูปแบบการสอนแบบเดียวแล้ว ผู้เรียนกลุ่มนี้จะเรียน
ตามไม่ทัน และอาจสร้างปัญหากับผู้สอน กับสถานศึกษา และสังคมส่วนรวม การที่ผู้สอนไม่วางเฉยแต่ได้ใช้
ความพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างมีหลักการแล้วคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยการใช้รูปแบบการสอน
เชิงระบบที่หลากหลาย จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

            2.7.2 ผู้สอน:มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ คือ การวางแผนทำงานประจำ ได้แก่ วาง
แผนการสอนเชิงระบบและเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม ประเมินผลการทำงานเป็นระยะโดยมีเป้าหมายชัดเจน จะ
ทำอะไรกับใคร เมื่อไร ด้วยเหตุผลอะไร และทำให้ทราบผลการกระทำว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใดได้อย่างไร โดย
การทำวิจัยในชั้นเรียน ช่วยให้ผู้สอนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อหาทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมใน
การคิดแก้ปัญหา บางครั้งนวัตกรรมชิ้นแรกอาจมีข้อบกพร่อง แต่เมื่อได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ก็สามารถพัฒนา
เป็นผลงานที่มีประโยชน์เป็นที่ยอมรับได้      

2.7.3  โรงเรียน: เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีกาการพัฒนาการออกแบบการจัดทำแผนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมในยุค the next normal ที่เกิดจากการปรับประยุกต์ทั้งหลักสูตร การออกแบบแผนการ
สอน  การวัดประเมินผลและสื่อการเรียนที่เหมาะสมจนส่งผลให้นักเรียนได้รับคุณภาพอย่างสูง 
  ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นางสาวสุภลักษณ์  สีใส)                                         (นางธนนันท์ คณะรมย์) 
                                                       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

          ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายวชิรวรรธน์  วฒันสันติพงศ์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 

         ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสมศักดิ์  ทองเนียม)  

          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลตอ่การจัดการความรู้ของ 
           หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภลักษณ์  สีใส   

ลักษณะโครงการ     ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่1-4/2566  (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการอบรมผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียดซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในระยะแรกโดยในระยะ
นี้เป็นการพัฒนาให้ได้รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสนใจใน
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง
ความสำคัญกับความสำเร็จของสถานศึกษาและกลุ่มงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการพัฒนา
และเสิรมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ   

         (1) เป้าหมายระดับประเด ็นของแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ  บริการของร ัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็น 

ไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น  
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติ
และกรอบความคิดในการทำงานเพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำท่ีถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วน
ตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำท่ีถูกต้องและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
           กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ตลอดจนผู้บริหารและครูในสถานศึกษาในสังกัด มีความเชื่อ 

ค่านิยม รูปแบบแผนความคิด ธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นที่ยอมรับโดยสมาชิกองค์กรและมี
การถ่ายทอดให้แก่สมาชิกจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละแห่ง 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  .........-........................................... 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
  3.1 วิสัยทัศน์  
  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 
  3.2 เป้าประสงค์  
  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้าน

ดิจิทัล มาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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  3.3 พันธกิจ 
     3.3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้าน

ดิจิทัล มาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.4 เป้าประสงค์ 
     3.4.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้าน

ดิจิทัล มาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

     3.4.2  ผู ้เรียนทุกคน ทุกกลุ ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  

3.5 นโยบาย  
    3.5.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.5 หลักการและเหตุผล 
          ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้านต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่ง
ที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันนั้น มีปัจจัย  
มาจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กรการแข่งขันจากที่เคยจำกัดอยู่ในวงแคบ ๆ ก็ได้
ขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนี้แล้วแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (change management)การจัดการคุณภาพ (quality management) การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) รวมถึงการจัดการความรู้ (knowledge management) ทำให้
องค์กรและหน่วยงานทั้งหลายต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด โดยมีคนเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีสำคัญ เพราะในตัวคน
มีทักษะและประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความชำนาญซึ่งเป็นทุนความรู้ (knowledge capital) จึงจำเป็นต้องสร้าง
ค่านิยมขององค์กร(organizational value) และวัฒนธรรมองค์กร (organizational culture) ให้สอดคล้อง
และปรับตัวได้ตามสภาวะเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาที่ก้าวหน้าและสามารถ
บรรลุผลที่ตั้งไว้ได้ 
   ปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐมีเป้าหมายเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง        
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชา 3 มาตรฐาน ในส่วนของ
มาตรฐานที่ 3ได้แก่ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่ ง
การเรียนรู้ให้เข้มแข็ง การเรียนรู้ความรู้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีนั้น ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสู่
สังคมแห่งความรู้ทั้งสิ้น ซึ่งทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาองค์กรของตนโดยใช้วิธีการจัดการ
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ความรู้ดังที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองได้กำาหนดกระบวนการการจัดการความรู้
ขององค์กรว่า ควรประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้การสร้างและแสวงหาความรู้การจัดความรู้ให้เป็นระบบ            
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ 
  จากสภาวการณ์และความจำเป็นดังที่กล่าวในข้างต้น การที่จะพัฒนาหน่วยงานให้มีกระบวนการ
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยเอกลักษณ์ของหน่วยงานแต่ละแห่ง ซึ่งเอกลักษณ์ดังกล่าว
เกิดขึ ้นจากวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรนั ้น ๆ ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดทำเอกสาร
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
เสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีเป้าหมาย รวมทั้งสร้างค่านิยมขององค์กรที่บุคลากรในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวังที่จะยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานในแต่ละแห่ง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุผล 
  ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสาเหตุทำให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สนใจในการหาแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
โดยให้ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนที่เน้นการจัดการองค์กรและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
สูงโดยมีลักษณะที่สอดคล้องกับการจัดการความรู้ในองค์กรนั่นเอง 
           2.2  วัตถุประสงค์  

2.2.1   เพ่ือศึกษาระดับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง              

2.2.2   เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู้ของของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง                    

2.2.3   เพ่ือศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใต้ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง  
                  2.2.4   เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

          2.3  เป้าหมาย  
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ได้รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใต้ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง จำนวน 1 รูปแบบ 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                  1. ไดก้ารจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 1) การบ่งชี้ความรู้2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้5) การเข้าถึงความรู้6) การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้และ 7) การเรียนรู้ 

       2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรู้ปแบบใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร 
ของกลุ่มงานภายในสำนักงานและของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
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องค์กรเพ่ือนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  2.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือนำไปพัฒนาสถานศึกษาในด้านการ 
จัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ  8,900    บาท 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. ศึกษาระดับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษา/กลุ่มงานในสพม.ชบรย 

            - 

2. ศ ึกษาระด ับการจ ัดการความร ู ้ของ
สถานศึกษา/กลุ่มงานในสพม.ชบรย 

            - 

3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและการ
จ ัดการความร ู ้ของผ ู ้บร ิหารและคร ูใน
สถานศึกษาและบุคลากรในสพม.ชบรย 

            - 

4. สร ้างร ูปแบบว ัฒนธรรมองค ์กรของ
สพม.ชบรย 

             

5. ประชุมขับเคลื่อนตามขั้นตอนของรูปแบบ 
ด้วยระบบออนไลน์ 
    5.1 ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยรอง
ทั้ง 4 ฝ่าย จำนวน   204 คน 
    5.2 ตัวแทนของกลุ่มงานกลุ่มละ 3 คน     

            - 

6. นิเทศ ติดตามและประเมินผล              

7. การตัดสินผลการดำเนินการของกลุ่มงาน
และสถานศึกษา 
 7.1 ค่าตอนแทนกรรมการ 
       จำนวน 15 คน (15x300) 
ประกอบด้วย 
     1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน 10 ท่าน 

         4,500 - - 4,500 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ใช้นิเทศกองกลาง 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

     2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 5 ท่าน 
 
      3.อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
         (15x30x2 มื้อ) 
     4. อาหารกลางวัน  
         (15x100 มื้อ) 

         - 
 
 
- 

900 
 
 

1,500 

- 
 
 
- 

900 
 
 

1,500 
9. จัดพิมพ์สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
จำนวน 5 เล่ม 

         - - 2,000 2,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - - 4,500 2,400 2,000 8,900 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือนำไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้จำนวน 1 รูปแบบ 

                           2. สถานศึกษามีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จำนวน 1 
รูปแบบ 

    2.6.2  เชิงคุณภาพ 
    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                          2. สถานศึกษามีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา: สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการ

ทำงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.7.2 โรงเรียน:ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร     ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานในองค์กร บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.7.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมจิตวทิยาการศึกษาและผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่3 /2566  (เดือน เม.ย. – มิ.ย. 66) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 66) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม : การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การศึกษาภายใต้กระแสการเปลี ่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจที ่แข่งขันเสรี และ  
ไร้พรมแดน เป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญ โดยการพัฒนาการศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพประชากร รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศ สู่สังคมแห่งความมั่นคง – มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ ่งเป็นสิทธิพื ้นฐานที่คนพิการต้องได้รับการฟื ้นฟู
สมรรถนะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ให้สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ความ
เป็นมนุษย์ จากข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการดังกล่าวข้างต้น โดยข้อมูลสรุปของแผนการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการฉบับที่3 พ.ศ.2560-2564 มาพบว่าข้อมูลคนพิการระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ ปีพ.ศ. 2559 ที่ได้รับ
การศึกษามีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามลำาดับ แต่ก็ยังมีคนพิการอีกเป็นจำนวนมากท่ีไม่ได้รับการศึกษา จึงเป็น
หน้าที่ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยกันสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาได้อย่างทั ่วถึง จากรายงานด้านคนพิการขององค์การอนามัยโลกและ
ธนาคารโลก พบว่ามีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก ประสบปัญหาความ
พิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และจากการประมาณการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ามี
ประชากร 16.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.64 มีปัญหาความพิการ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกคาดว่าภายใน 
10 ปีข้างหน้า ประชากรกลุ่มนี้อาจเพิ่มจำนวนขึ้น โดยคนพิการยังเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยในสังคม และขาด
โอกาสในการข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหลายประการ รวมถึงการศึกษาด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษาพิการเข้าศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดตามความรู้ ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและมี
นโยบายให้นักเรียน นักศึกษาพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้โอกาสคนพิการได้เรียนทั้ง
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรสายสามัญและให้ฝึกวิชาชีพเพื่อให้คนพิการสามารถพัฒนา
ตนเองให้เพียงพอที่จะพ่ึงตนเองได้ ซึ่งการศึกษานั้นต้องจัดให้คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนโดยขยาย
การบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เน้นการเรียนรวมและการจัดให้สอดคล้องกับประเภท
และระดับของความพิการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและองค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการทุกระดับ ทุกระบบและทุกรูปแบบ โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
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บุคลากรให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                          คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การศึกษาภายใต้กระแสการเปลี ่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจที ่แข่งขันเสรี และ 

ไร้พรมแดน เป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญ โดยการพัฒนาการศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพประชากร รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศ สู่สังคมแห่งความมั่นคง – มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ ่งเป็นสิทธิพื ้นฐานที่คนพิการต้องได้รับการฟื ้นฟู
สมรรถนะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ให้สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ความ
เป็นมนุษย์ จากข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการดังกล่าวข้างต้น โดยข้อมูลสรุปของแผนการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการฉบับที่3 พ.ศ.2560-2564 มาพบว่าข้อมูลคนพิการระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ ปีพ.ศ. 2559 ที่ได้รับ
การศึกษามีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามลำาดับ แต่ก็ยังมีคนพิการอีกเป็นจำนวนมากท่ีไม่ได้รับการศึกษา จึงเป็น
หน้าที่ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยกันสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาได้อย่างทั ่วถึง จากรายงานด้านคนพิการขององค์การอนามัยโลกและ
ธนาคารโลก พบว่ามีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก ประสบปัญหาความ
พิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และจากการประมาณการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ามี
ประชากร 16.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.64 มีปัญหาความพิการ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกคาดว่าภายใน 
10 ปีข้างหน้า ประชากรกลุ่มนี้อาจเพิ่มจำนวนขึ้น โดยคนพิการยังเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยในสังคม และขาด
โอกาสในการข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหลายประการ รวมถึงการศึกษาด้วยกระทรวงศึ กษาธิการได้เปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษาพิการเข้าศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดตามความรู้ ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและมี
นโยบายให้นักเรียน นักศึกษาพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้โอกาสคนพิการได้เรียนทั้ง
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรสายสามัญและให้ฝึกวิชาชีพเพื่อให้คนพิการสามารถพัฒนา
ตนเองให้เพียงพอที่จะพ่ึงตนเองได้ ซึ่งการศึกษานั้นต้องจัดให้คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนโดยขยาย
การบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เน้นการเรียนรวมและการจัดให้สอดคล้องกับประเภท
และระดับของความพิการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและองค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการทุกระดับ ทุกระบบและทุกรูปแบบ โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
บุคลากรให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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• แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะ 
ยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู ้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ 

ทางการศึกษา” รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2565 มีความมุ่งเน้นให้ครูที่รับผิดชอบงานเรียนรวมได้ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมได้  โดยมีความรู้ กรระบวนการ เจตคติในการการรับผู้เรียนเข้ารับการศึกษาโดย
ไม่แบ่งแยกความบกพร่องของผู้เรียน และใช้การบริหารจัดการและวิธีการในการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาการตามความต้องการ จำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยเข้าใจว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน  ผู้เรียนทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนพร้อมกัน รวมถึงโรงเรียนจะต้องปรับสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ทุกด้านเพื่อให้สามารถสอนผู้เรียนได้ทุกคน  โรงเรียนจะต้องให้บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นนอกเหนือจากผู้เรียนปกติทุกคนและ
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบในโรงเรียนปกติทั่วไปโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่มี ขีดจำกัดน้อย
ที่สุด ดังนั้นการคัดกรองคนพิการทางการศึกษานั้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้เรียนที่มึ
ความจำเป็นพิเศษได้รับความช่วยเหลือและะบริการทางการศึกษาที่ถูกต้อง  โดยเป็นการพัฒนาบุคลากรครูใน
สังกัดให้สามารถเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษา ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ซึ่งผู้พิการหรือทุพลภาพย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยต้องจัดให้เป็นพิเศษ ตั้ งแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้มีสิทธิได้รับสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
 1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
2.1  หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนใน
การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเ ยาวชนพิการทุก
ประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส
และบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมาตรา 19 ที่กล่าวว่า ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
หน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560-2579   โดยความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือแอลดี นั้นจัดเป็นผู้พิการประเภท 6 “ความพิการ
ทางการเรียนรู ้” ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ เรื ่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งออกในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 หมายถึง “การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ทำให้เกิ ด
ความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ หรือกระบวนการเรียนรู ้พื ้นฐานอื ่นในระดับ
ความสามารถที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา” แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจว่าจะ
จดทะเบียนคนพิการ เพื่อขอใช้สิทธิต่าง ๆ หรือไม่ ไม่ใช่ภาคบังคับ  นอกจากนี้ ยังจัดเป็นผู้พิการประเภท 
“ความบกพร่องทางการเรียนรู้” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของ
คนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งออกในพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง จึงเห็นควรจัดโครงการการพัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง ความรู้ กระบวการและ ปรับเจตคติและให้
ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่ครูผู้รับผิดชอบให้เหมาะสม สนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้เรียนทุกคน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนทุกคนในมีโอกาสเรียนรวมกันในสถานศึกษาในท้องถิ่น  และเพ่ือเป็นการให้สิทธิ
ทางการศึกษาของคนพิการในการได้ร ับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรวมและให้ความรู้ด้านจิตวิทยา

การศึกษาเรียนรวมแก่ผู้บริหาร และครูสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 
2.2.2 เพ่ือศึกษานิเทศก์ สามารถดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ให้คำปรึกษาด้านการ

จัดการเรียนรวมให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยองได้ 
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  2.3  เป้าหมาย  

         2.3.1   เชิงผลผลิต (Output)  
 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหารและครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 

51 โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านเจตคติและจิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียนรวม  
2. ศึกษานิเทศก์ผู ้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 10 คน มีความรู้ด้านจิตวิทยาการจัดการเรียนรวมและสามารถ
นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรวมให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ 
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารและครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับ
การพัฒนาด้านเจตคติและจิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียนรวม  

 2. ศึกษานิเทศก์ผู ้ร ับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรู้ด้านจิตวิทยาการจัดการเรียนรวมและสามารถนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรวมให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ 

2.3.2  เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

                นักเรียนเรียนรวมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล      

    

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 

โรงเรียน 
 2.4.2 ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 

10 คน  
  

2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ................………1,000………………………………………….…บาท 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1 .  ป ร ะ ช ุ ม เ ต ร ี ย ม คว า มพร ้ อม กั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยศรนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตรใน การจัดอบรม 
“การพ ัฒนาและส ่ ง เ ส ร ิ ม จ ิ ตว ิ ทยา
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้” 

      ไม่ใช้งบประมาณ     

2.จ ัดประช ุมอบรม  “การพ ัฒนาและ
ส่งเสริมจิตวิทยาการศึกษาและผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้”แก่ผู้บริหาร
และครูของโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรย 

      ไม่ใช้งบประมาณ     

3. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรวม          บูรณาการร่วมโครงการนิเทศ  

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำเล่มเอกสารสรุปผลการติดตามการ
ดำเนินงาน 

         1,000 1,000   

รวมท้ังสิ้น          1,000 1,000   
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
2.6.1   เชิงปริมาณ 

   1. ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวมของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านเจตคติและจิตวิทยาการจัด
การศึกษาเรียนรวมได้ร้อยละ 100                
   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองจำนวน 10 คน มีความรู้
ด้านจิตวิทยาการจัดการเรียนรวมและสามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรวมให้แก่
โรงเรียนในสังกัดได้ร้อยละ 100 

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1.ครูที่รับผิดชอบการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการพัฒนาด้านเจตคติและจิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียนรวม และนำความรู้ที่
ได้รับจัดการเรียนการสอนดูแลส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ  

2.ศึกษานิเทศก์ ในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และสามารถ
ดำเนินการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   2.7 1. ผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรวม 
   2.7 2. ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข  

   
  
   ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ  
           นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ     นางธนนันท์ คณะรมย์ 
  ศึกษานิเทศก์                                     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
     (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลระดับ ScQA 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพและ นายบุญลือ คำถวาย 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 66) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 66) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม : การเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ในศตวรรษที ่ 21 คุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นตัวบ่งชี ้ที ่สำคัญของสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และปัจจุบันความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม เป็นสภาพปัญหาที่คนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร่วมกันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
มวลมนุษย์โดยทั่วไป สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่าคนยุคใหม่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย
เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมีปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเกินกว่าจะคาดคิดถึง ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวให้มีคุณลักษณะ
สำคัญในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทันสงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมเพียงพอ 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นพลวัตก้าวทันกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่21  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                          คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลมีความสำคัญและจำเป็นยิ่ง 

สืบเนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้นเพราะในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมที่  
ไร้พรมแดนที่มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆมากขึ้น จึงมีผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา 
ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศดังนั้น ในอนาคต
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โรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพมากข้ึนโรงเรียนในประเทศไทยเองจำเป็นต้องพัฒนาให้เป็น
หน่วยบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการศึกษา จึง
นำไปสู่ หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็นสากล ที่มีการมุ่งเน้นความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การคิด
วิเคราะห์ การสื่อสาร คุณลักษณะในการเป็นพลโลกการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงต้ องปรับให้มี
ความเป็นสากลมากขึ้น  โดยการพัฒนาทักษะการคิดปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ที่มีมิติของความรู้และคุณธรรมคู่กันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่ างสันติสุข และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ มุ ่งยกระดับ
โรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วย ตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ รักความเป็นไทยและมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา จ ัดให ้ม ีมาตรฐานข ั ้นต ่ำของโรงเร ียนในทุกระดับ  
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน 
จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...  
                   โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลในปีงบประมาณ

2565 มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองที่ เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถเข้ารับการประเมินสู่ระดับ ScQA โดยสถานศึกษาจะต้องมีหลักสูตร
เด่นที่เน้นมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรนั ้นจะต้องประกอบด้วย 8 สาระการเรียนรู้ ผนวกกับความเป็นสากลที่
ประกอบด้วย ทฤษฎีองค์ความรู้ ชักนำผู้เรียนสู่การคิดโครงงาน และสามารถเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนั้น ต้องอยู่ภายใต้การบริหารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ที่มีองค์ประกอบสำคัญคือ มีผู้นำล้ำเลิศความคิด
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน สามารถสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยผู้เรียนได้ผ่านเข้าสู่
ระบบของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง 2 ประการแล้ว ผลที่ได้คือ ผู้เรียนจะมีศักยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) ที่อยู่ภายใต้บริบท ยอดเยี่ยมวิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ไม่เพียงเท่านั้น การกล่อมเกลาผู้เรียนที่จะต้องมีศักยภาพเป็นพลโลกจะต้องพร้อมใจกันร่วมอนุรักษ์
โลก เนื่องจากความเป็นสากลที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ           

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เร ื ่อง/ประเด็นการปฏิร ูป การปฏิร ูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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  1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
                         โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานนำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานของสากล ในปัจจุบันโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีการประเมินคุณภาพของนักเรียนด้านต่างๆเทียบ
กับคุณภาพของนักเรียนในประเทศที่มีการจัดการศึกษาสูง มีความสามารถในการร่วมมือทำงาน และแข่งขันกับ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างสง่างาม 
รู้เท่าทัน ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ถ้อยที
ถ้อยอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                       โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เริ่มดำเนินการนำร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียน จำนวน 
500 โรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESSCO ทั้ง 4 ด้าน 
คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECCOA) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานของสากล หรือ
มาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  โดยความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จะพิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายที่แต่ละโรงเรียนกำหนด และทำความตกลงไว้
กับโครงการเป็นสำคัญ สำหรับความสำเร็จด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพนั้น ถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ถ้าโรงเรียนมีหลักสูตร มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการที่ดีก็จะ
ช่วยทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ในปัจจุบันโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีการประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ เทียบกับคุณภาพของผู้เรียนในประเทศที่มีการจัดการศึกษาสูง มีความสามารถในการร่วมมือทำงาน 
และแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานของสากล โดยในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ชลบุรี ระยอง จำนวน 17 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่ 3 มีความต้องการพัฒนาโรงเรียนให้
สามารถเข้ารับการประเมินระดับ ScQA เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะได้รับประโยชน์ในทุก
ขั้นตอน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรจะทราบสภาพที่แท้จริงว่า การบริหารจัดการยังขาดในด้านใด รวมถึง
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สามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้วยกระบวนการและความร่วมมือ อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารสองภาษา  คิดอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก อันเป็นคุณลักษณะที่
ประเทศชาติต้องการ โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นให้โรงเรียนทั้ง 17 แห่งสามารถ
จัดทำโครงร่างองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ScQA โดยให้โรงเรียนบรรลุเป้าประสงค์ 
ปรับปรุงผลลัทธ์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหารที่มีคุณภาพตามโครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

สำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ รับการประเมินระดับScQA 
2.2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร

สองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
 2.3  เป้าหมาย  

         2.3.1   เชิงผลผลิต (Output)  
                 สถานศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 4 โรงเรียนมีระบบบริหารที่มี
คุณภาพตามโครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยได้เข้ารับการประเมินระดับScQA  และมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2.3.2  เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

                ผู้เรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิต งานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในรุ่นที่ 3 จำนวน 3 
             แห่ง และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปีกศ. 2566 จำนวน 1 แห่ง รวม 4 แห่ง(เป้าหมายหลัก) 
  2.4.2 ผู้เรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลทุก  
              โรงเรียน (เป้าหมายรอง) 
 
2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณ................…………2,800…………………………………บาท 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมที ่ 1การประชุมเพื ่อเตรียม
ความพร้อมการจัดประชุมผ ่านระบบ
ออนไลน์ZOOM ด้าน1.การพัฒนารร.สู่
มาตรฐานสากล 2.ด้านการจัดทำหลักสูตร
และการจัดสอนวิชา IS 
 

             

2. กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้ 
ผ่านระบบออนไลน์ค่าสมมาคุณวิทยากร  
2คน x 3ช่ัวโมง x1,800บาทx2วัน 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

    
1,800 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
1,800 

 
 
 

3. กิจกรรมที่ 3 การออกนิเทศเพื่อประเมนิ
ความพร้อมของโรงเร ียนที ่ขอเข้าร ่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

         บูรณาการร่วมโครงการนิเทศ  

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำเล่มเอกสารสรุปผลการติดตามการ
ดำเนินงาน 

                     1,000 1,000 
 

รวมท้ังสิ้น                        2,800               
2,800 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 4 แห่ง โรงเรียน
มีระบบบริหารที่มีคุณภาพตามโครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพ่ือผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ รับการประเมินระดับ ScQA  

2) สถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสพม.ชบรย จำนวน 
24แห่ง มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการ ที่ถูกต้อง  

3) ผู้เรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 24 แห่ง 
มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทาง ความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
                       1)  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีระบบบริหารที่มีคุณภาพ

ตามโครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็น
เลิศ และผ่านการประเมินระดับ ScQA 

  2)  สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ 

  3) ผู้เรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
2.7.1 สถานศึกษามีระบบบริหารที ่มีคุณภาพตามโครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งสำนัก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และมีผลการประเมินระดับ ScQA ส่งผล
ให้สถานศึกษามีการผู้บริหาร ระบบการจัดการ ปัจจัยพื้นฐานและเครือข่ายร่วมพัฒนา 

2.7.2 สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ
ด้านวิชาการ ด้านคุณภาพครู และด้านวิจัยและพัฒนา 

2.7.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
   ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................ .ผู้เห็นชอบโครงการ  
           นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ     นางธนนันท์ คณะรมย์ 
  ศึกษานิเทศก์                                     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 

ลงชื่อ............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
     (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาของครูภาษาต่างประเทศที่
สองสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 66) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 66) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม : 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ครูผู ้สอนภาษาต่างประเทศที่สองจำเป็นต้องรับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ 
สร้างให้ผู้เรียนการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   โดยกระบวนการ
การนิเทศแบบร่วมพัฒนาเป็นการนิเทศที่มุ ่งแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้เกิดประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียน  ของนักเรียน หรือประสบ
ผลสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน ทั้งนี้เพราะการนิเทศ  เป็นการ
ช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมเพ่ือให้ ครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่สองจำเป็นต้องรับการพัฒนาให้มีความรู้และ

ทักษะ สร้างให้ผู้เรียนการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน
การแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต   โดย
กระบวนการการนิเทศแบบร่วมพัฒนาเป็นการนิเทศที่มุ่งแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้เกิดประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียน  ของนักเรียน หรือ
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ประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน ทั้งนี้เพราะการนิเทศ เป็นการ
ช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมเพ่ือให ้ครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

แนวทางการพัฒนา (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์
ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 โครงการนี้เป็นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่สองโดยการใช้กระบวนการ

นิเทศเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลใน
การเรียนของนักเรียน โดยการจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการ
สอน ทั้งนี้เพราะการนิเทศ เป็นการช่วยเหลือ นำ สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อให้ ครูปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักผลลัพธ์ทั้งในแง่ของความรู้ในวิชาแกนและ
ทักษะ แห่งศตวรรษใหม่เป็นผลลัพธ์ที่ประเทศ โรงเรียน สถานที่ทำงานและชุมชนต่างตระหนักถึงคุณค่าทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน การแก้ปัญหา การสื่อสาร และ
ความร่วมมือในการทำงาน การพัฒนา การศึกษาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง ด้านการบริหาร
การศึกษา การพัฒนา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่
เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เร ื ่อง/ประเด็นการปฏิร ูป การปฏิร ูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับท่ี 3 (X) 
        1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พบว่ามี การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ การเปลี่ยน
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการศึกษา โดยเฉพาะ
การจัดการ เรียนรู้ที่ต้องให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับตัวใน มิติสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่าทักษะแห่งอนาคต ในศตวรรษท่ี 21 ได้ถูกผลักดัน
เข้าสู่ระบบการศึกษาใน หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้อง ยึดหลักผลลัพธ์ทั้งในแง่ของ
ความรู้ในวิชาแกนและทักษะ แห่งศตวรรษใหม่เป็นผลลัพธ์ที่ประเทศ โรงเรียน สถานที่ ทำงานและชุมชนต่าง
เห็นคุณค่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน การแก้ปัญหา 
การสื่อสาร และความร่วมมือในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล ในปัจจุบันการศึกษามีความเจริญก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว อันเนื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม การแพทย์ การเกษตร 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
กับการศึกษา การนิเทศการศึกษาถือว่าเป็นส่วน สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู
มีบทบาทหน้าที่หลักสำคัญ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีมาตรฐานและ
ยกระดับคุณภาพ การนิเทศการศึกษาเป็นการกระตุ้นความคิดให้เกิดกับครู พัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ที่สูงขึ้น เป็นครูผู้มีคุณภาพและมีสมรรถนะ พัฒนาในหน้าที่การงาน และต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นบุคคล  มือ
อาชีพทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเป็นในศตวรรษที่ 21  

กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตระหนักรู ้ถึงความสำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพครูผู ้สอน จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาของครู
ภาษาต่างประเทศที่สอง สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใช้กระบวนการนิเทศ
แบบร่วมพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่สองให้มีความรู้ความเข้าใจและมีวิธีการจัดการ
เรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศท่ีสองท่ีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.2 เพื่อนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ครูมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 
 
 2.3  เป้าหมาย 

  เชิงผลผลิต (Output) 
 1.ครูผู้สอนภาษาต่างประทศที่สองในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
จำนวน 51 โรงเรียน ได้รับการอบรมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
 2.ศึกษานิเทศกใ์นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 1 คน สามารถ
นิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
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 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        
 นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  1. ครูผู ้สอนภาษาต่างประเทศที่สองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

จำนวน 51 โรงเรียน  
 2. ศึกษานิเทศกใ์นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 1 คน 

 2.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (เม.ย. -ก.ย. 66) 

 2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณ................…………1,000…………………………………บาท 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1.ก ิจกรรมที ่ 1 ประชุมซ ักซ้อมเนื ้อหาการ
บรรยายพร้อมทีมวิทยากรอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยอบรมในรายวิชาภาษาจีนและ
ญี่ปุ่นด้านการจัดการเรียนสูงขึ้น 

        
 
 
 
 

     

2.จัดประชุมอบรมออนไลน์ครูภาษาต่างประเทศ
ที่สองในรายวิชาภาษาจีนและญี่ปุ่นของโรงเรียน
ในสังกัดด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนและญี่ปุ่น 
 

       
 

  
 
 
 
 
 

    

3. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
และภาษาญี่ปุ่น 

         บูรณาการร่วมโครงการนิเทศ  

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำเล่มเอกสารสรุปผลการติดตามการ
ดำเนินงาน 

         1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น          1,000 1,000 
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 2.7  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

1. คร ูผ ู ้ สอนให ้ม ีความร ู ้ ความเข ้า ใจและม ีว ิ ธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนด ้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีสองท่ีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

           2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ส่งผลให้ผู้เรียน
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง มีความรู้ความเข้าใจและมีวิธีการจัดการเรียนการสอน

ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ  
2.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สองในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ

ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และสามารถดำเนินการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษาด้านการ
จัดการเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ครพัูฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2. ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 
                        
ลงชื่อ......................................... ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ)                                    (นางธนนันท์ คณะรมย์) 
            ศึกษานิเทศก์                             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

      
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์) 
                              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภดล อุ่นวงษ์ 
ลักษณะโครงการ     ใหม่  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ไตรมาสที่ 3/2566 (เม.ย.–มิ.ย. 2566) และไตรมาสที่ 4/2566 (ก.ค.–ก.ย. 2566)   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  
      คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
       3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      การเรียนการสอนในปัจจุบันควรจัดการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ คือ 
นำความรู ้เดิมจากประสบการณ์เดิมที ่มีอยู่มาสร้างความรู้ใหม่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป การเรียนการสอน
เปลี่ยนแปลงจากการบรรยายเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนและประเมินสมรรถนะที่ผู้เรียนควรได้รับ การจัดการ
เรียนรู้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบและให้ลงมือทำปฏิบัติการจริงเพ่ือ
สร้างทักษะต่าง ๆ สำหรับผู้เรียนและใช้เป็นเครื่องมือในการสืบเสาะและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพ่ิมเติมในทักษะการสอน เทคนิคการสอนในยุค
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือนำพาผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันและอนาคต 
 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 เป้าหมาย  
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational 
Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักสถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และ
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การรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเรียน
ของครูของผู้เรียนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนต้องปรับและเรียนรู้เพิ่มเติม
ในทักษะการสอน เทคนิคการสอนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือนำพาผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญในการใช้ชีวิตยุค
ปัจจุบันและอนาคต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนา  
 5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผล
ในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

2) เป้าหมายรวม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
  3) ประเด็นการปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
1.4 แผนระดับท่ี 3 

 1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

   
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ   
2.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 "การประกันคุณภาพการศึกษา"
หมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี 
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สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้น สมารถจัดการศึกษได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน
และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ โดยตันสังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน 51 แห่ง ให้ได้มาตรฐาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 "การประกันคุณภาพการศึกษา" 
 
2.2 วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 2.2.1 ให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอก 
 
2.3  เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงผลผลิต 
  1) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 แห่ง 
  2) คณะกรรมการนิทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจำนวน 20 คน 

2.3.2  เชิงผลลัพธ์ 
  1) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่กรศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 แห่ง สามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2)  ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง      
มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 
สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจักสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                                           
  3)  ครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จัดการเรียนรู้ 
และออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง ตามมาตฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง่เป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้  
  4)  ศึกษานิเทศก์มีทักษะด้านการสื่อสารและการจูงใจ ด้วยวิธีการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ีสอดคล้องกับบริบท 
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา    จำนวน       51    คน 
 2.4.2 ครูผู้ปฏิบัติหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา จำนวน       51    คน 
 2.4.3 ศึกษานิเทศก์      จำนวน      10    คน 
2.5  ระยะเวลาในการดำเนินการ  เมษายน – กันยายน 2566 
2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณ 57,750 บาท  
  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. - ก.ย. 66) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ 
ประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในแนวใหม่ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

             

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทำงาน 

      
 

      

2. การจัดประชุมปฏิบัติการ ฯ  
  - อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
    2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท/คน  
    จำนวน 61 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ    
  100 บาท/คน จำนวน 61 คน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
จำนวน 51 ชุด ๆ ละ 100 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท 

       
 
 
 

 
 
 
 

    
7,200 

 
 
 

3,660 
6,100 

 
 
 
 
 
 

5,100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

   
 
 
 
 
 
 

3,660 
6,100 

 
 
 

5,100 
 
 
 
 

7,200 
รวม       7,200 9,760 5,100    22,060 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2564 
(ก.ค. - ก.ย. 66) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

             

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทำงาน 

      
 

      

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ฯ   
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
ประเมิน จำนวน 20 คน จำนวน 
5 วัน วันละ 240 บาท 
- ค่าพาหนะ เหมาจ่ายค่าน้ำมัน 
เชื้อเพลิง 5 คัน (สหวิทยาเขต) 
คันละ 1,048 จำนวน 5 วัน  

        
24,000 

 
 

5,240 

     
24,000 

 
 

5,240 

รวม        29,240     29,240 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. - ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. - มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. - ก.ย. 66) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล IQA AWARD  
ประจำปีการศึกษา 2565 

             

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทำงาน 

      
 

      

2. การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัล IQA AWARD  
ประจำปีการศึกษา 2565 
  - อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
    1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท/คน  
    จำนวน 15 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ    
  100 บาท/คน จำนวน 15 คน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน จำนวน 15 คน ๆ  
ละ 300 บาท 

          
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4,500 

 
 
 
 
 

450 
 

1,500 
 
 
 

  
 
 
 
 

450 
 

1,500 
 
 

4,500 
รวม          4,500 1,950  6,450 

รวมทั้งสิ้น       7,200 39,000 5,100 4,500 1,950  57,750 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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2.7  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 2.7.1 เชิงปริมาณ 

  1) สถานศึกษาร้อยละ 100 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
            2) สถานศึกษาร้อยละ 100 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR: Self – Assessment Report) 
             3) สถานศึกษาร้อยละ 100 ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2.7.2 เชิงคุณภาพ 

   -  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 แห่ง สามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.8.1 สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 แห่ง มีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
“การประกันคุณภาพการศึกษา” 

2.8.2 สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 แห่ง ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และผ่านมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายศุภดล  อุ่นวงษ์)         (นางธนนันท์  คณะรมย์) 
        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                                    (นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ พัฒนาครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาเพือ่การจดัการเรียนรู ้               
           เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
           ชลบุรี ระยอง 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์ 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่..2-4..../2566  (เดือน มกราคม – กันยายน 2566)  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

       (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม : การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สำหรับโครงการ
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสู่
การพัฒนาสมรรถนะครูสอนและทักษะชีวิตตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีจุดหมายเพื่อการพัฒนา
นักเรียนในวัยเรียน/วัยรุ่นให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักการคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการหล่อหลอมวางรากฐานทั้งในเรื่องความคิด ความสามารถ วิธีการแก้ปัญหา ค่านิยม 
คุณธรรมและจริยธรรม      มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีเหมาะสมในเรื่องเพศ  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
                             การให้ความรู้คือการที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องเพศได้ดีที่สุด ครูและสถานศึกษา      
มีส่วนสำคัญที่สุดในการหล่อหลอมวางรากฐานทั้งในเรื่องความคิด ความสามารถ วิธีการแก้ปัญหา ค่านิยม 
คุณธรรมและจริยธรรม ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่เหมาะสมในเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นวิธีที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิตและสังคม เพื่อให้นักเรียน   
มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักบทบาทและคุณค่าของความเป็นชายและหญิงในสังคม  การบูรณาการหลักสูตรเพศวิถีศึกษา   
จึงมีความสำคัญต่อนักเรียนในการสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
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สามารถรู ้เท่าทันภัยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร            
การให้ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติมีอนาคตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม
และดำรงชีวิตเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
• แนวทางการพัฒนา  

วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

โครงการนี้เป็นการพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในด้านเนื้อหาและเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เกี่ยวกับทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ 
และทักษะวิชาการ เป็นวิธีที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิตและสังคม เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักบทบาทและคุณค่าของความเป็นชายและหญิงในสังคม การบูรณาการหลักสูตรเพศวิถีศึกษา จึง
มีความสำคัญต่อนักเรียนในการสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต สามารถรู้เท่าทันภัยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ
ให้ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติมีอนาคตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
  3) เรื ่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
 1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 

1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสังคมในปัจจุบัน ที่มีปัจจัยและสถานการณ์ที่ยั ่วยุชักนำให้นักเรียนมี

พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายและอาจนำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจที่จะทำให้เกิด
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ปัญหาอ่ืนๆ ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ ถูกพักการเรียน ฆ่าตัวตาย ทำแท้งผิดกฎหมาย ทอดทิ้งเด็ก ดังนั้น
นักเรียนจึงควรมีการได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมรู้จักหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเพ่ือที่จะได้มี
ชีวิตอย่างสดใสในช่วงวัยรุ่นและเติบโตไปสู่ผู้ใหญ่อย่างมีความสุข การเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันนำมาซึ่ง
ปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ล่อแหลมและอันตรายต่อนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศเป็นปัญหาที่
สำคัญประการหนึ่งของนักเรียน หากนักเรียนมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เกิด
ปัญหาการติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ตามมาและในนักเรียนหญิงอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่
ตั้งใจได ้ดังนั้นนักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและ
การดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ ่น พ.ศ. 2561 กำหนดให้
สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
เพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา (2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถี
ศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา (3) จัดให้
มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งตั ้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างเหมาะสม 

จากเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา จึงมีความต้องการขยายผลและ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการสอนเพศวิถีศึกษาให้ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปจัดการเรียนเรียนรู้ในด้านเนื้อหาและกิจกรรมที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เกี่ยวกับ
ทักษะชีวิต ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน 

2.6 วัตถุประสงค์ (ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานให้ชัดเจน และจะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลดว้ย) 

   2.2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา  
   2.2.2 เพ่ือดำเนินการตรวจ ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
                        โดยการนิเทศ กำกับติดตามการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning 
    2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) (สิ่งที่เกิดขึ้นทันที เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสรจ็) 
    2.3.1.1 ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวีถีศึกษาในชั้น 
                                     เรียนแบบ Active Learning  
     2.3.1.2  การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในสังกัด 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) (สิ่งที่เกิดขึ้นต่อยอดจากผลผลิต (Output) อีกทอดหนึ่ง) 

     2.3.2.1.  นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่เหมาะสม ที่สามารถดูแลตัวเอง  

                                      ปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 

     2.3.2.2.  สถานศึกษาเกิดความเสมอภาคและขจัดความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศโดย   

                                       การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน 
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     2.3.2.3  ศึกษานิเทศก์ได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือใช้ในการวางในการนิเทศพัฒนาต่อไป
2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.4.1  กลุ่มเป้าหมายหลัก 
   1) นักเรียน  
   2) ครู   
      2.4.2  กลุ่มเป้าหมายรอง 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2) ศึกษานิเทศก์     
 2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณ................………………5,000………………………….บาท 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1.ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนิน
โครงการ 
 

             

2. กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  
การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ โครงการ 
พัฒนาครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาเพื่อการจดัการเรียนรู้               
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

             

กิจกรรมที่ 2 
การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในสังกัด 
 

     
 
2,500 

   
 
2,500 

     
 
5,000 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการคัดเลือกการสร้างสรรค์สื่อ
การสอนเพศวิถีศึกษา 
 

             

รวมท้ังสิ้น        2,500  2,500   5,000 

 

ไม่ใชง้บประมาณ 

เงินงบจัดสรร สพฐ.      5,000 บาท 

บูรณาการร่วมกับ
โครงการพหุปัญญาฯ 

บูรณาการร่วมกับ
โครงการพหุปัญญาฯ 
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  2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
2.6.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเพศวีถี
ศึกษา  ในชั้นเรียนแบบ Active Learning ร้อยละ 70  

2) นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาใน
สังกัด  ร้อยละ 70 

2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู ้สอนเพศวิถีศึกษามีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรเพศวีถีศึกษาในชั้นเรียนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่เหมาะสมในเรื่องเพศ 
2) ศึกษานิเทศก์มีการดำเนินการตรวจ ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   2.7.1 ครพัูฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
          2.7.2 ครูสามารถจัดทำแผนบูรณาการหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
     2.7.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีเหมาะสมในเรื่องเพศ 
     2.7.4 ลดปัญหาเรื่องเพศในสถานศึกษา 
     2.7.5 มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
    (นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์)                                    (นางธนนันท์ คณะรมณ์)    
                                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
  ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        

                  (นายวชิรวรรธน ์วัฒนสนัติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 

 ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ   ส่งเสรมิกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางสาวกัญจน์ณิชา  ผสมทรัพย์  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่  1-4  /2566  (เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ประเด็นที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สำหรับโครงการ            

ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  โดยมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีจุดหมายเพ่ือ
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  และสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม
สามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา เปรียบเหมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. มีมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้าน
นักเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้
โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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                               รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้ร ัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีคว ามรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู ้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้ างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 

    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

• เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

• แนวทางการพัฒนา 2) บูรณาการเร ื ่องความซื ่อสัตย์ ว ิน ัย คุณธรรม 
จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน
ตามพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

•   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โครงการนี้เป็นการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมแห่งความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดย
หลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา เปรียบเหมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่
จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน 
ด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้านนักเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้
ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน โครงการครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมแห่งความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดย
หลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา เปรียบเหมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่
จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน 
ด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้านนักเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้
ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน 

จากเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.     
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ให้โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและนิเทศ
ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อันเป็นแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจุและนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร และครู ความรู้ เข้าใจ กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

           2.2.2 เพ่ือพัฒนสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  
                   2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

2.3.1.1  ผู้บริหาร และครู ความรู้ เข้าใจ กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ร้อยละ 70   
   2.3.1.2  สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 100 

       2.3.1.3  การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 70  

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.3.2.1.  นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
   2.3.2.2.  สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครบทุกโรงเรียน 
   2.3.2.3  ศึกษานิเทศก์ได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือใช้ในการวางในการนิเทศพัฒนาต่อไป 
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   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
   2.4.1  นักเรียน กลุ่มเป้าหมายหลัก 
   2.4.2  คร ูกลุ่มเป้าหมายหลัก 

2.4.3  ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายหลัก 
2.4.4  ศึกษานิเทศก์  กลุ่มเป้าหมายรอง 

      2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ  3,600 บาท 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา



207 
 

 
 

แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 
 ยกย่องเชิดชูเกียรติคุร ุชนคนคุณธรรมและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ 
2565 “ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 
ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้เข้ารับ
การพิจารณาระดับคุณภาพ กิจกรรมโรงเรียนดี
ต้องมีที่ยืน 
-ระดับ 1 ดาว  ส่งเล่มรายงาน 
-ระดับ 2 ดาว ประเมินสภาพจริงที่โรงเรียนยื่น
ขอรับการพิจารณา 
เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน ระดับ 2 ดาว  
จำนวน 3 คน จำนวน 5 วัน วันละ 240 บาท = 
3,600 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในสังกัด 
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3600 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - - 3600 - - 3600 

 
  

ไม่ใชง้บประมาณ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

2.6.1.1 ผู้บริหาร และครู ความรู้ เข้าใจ กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ร้อยละ 70   
2.6.1.2 สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ร้อยละ 100 

    2.6.1.3 การนิเทศ ติดตามการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 70 
2.6.2  เชิงคุณภาพ 

2.6.2.1 นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
2.6.2.2  สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครบทุกโรงเรียน 
2.6.3.3  การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
        2.7.2 โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  2.7.3 มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
    (นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์)                                    (นางธนนันท์ คณะรมย์)    
                                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
  ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        

                  (นายวชิรวรรธน ์วัฒนสนัติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

 ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษตามกรอบความสามารถ 
ทางภาษาสากล CEFR” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางพิมพ์วรี  วงษ์ภัทรกร  

ลักษณะโครงการ     ใหม่      ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2-4/2565  (เดือนมกราคม – กันยายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม : การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที ่เป ็นสากล The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตรงตามหลักมาตรฐานสากล โดย
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและผลผลิตใหม่ ๆ 
และเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ ตามนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับ
การมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤ ษ
ตรงตามหลักมาตรฐานสากล CEFR และตรงตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
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21 มุ่งให้ความสำคัญกับพฤติกรรม การกระทำ และศักยภาพของ ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีการศึกษาตรงตาม
มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะการสื่อสารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• แนวทางการพัฒนา (๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุค
ใหม่ ” ให้เป็น “ผู้อํานวยการการเรียนรู้ ”มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที ่ตนเองสอน (๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั ้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู ้มี
ความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครู ยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่
สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และมีครูที่ชํานาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ใน
จํานวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่าน
การศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษสามรถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตรงตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ อิงกรอบ
กรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษาะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
  3) เร ื ่อง/ประเด็นการปฏิร ูป การปฏิร ูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม. ชบรย 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
2.1  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาด้านจัดการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมีความเป็นมาตรฐานสากลและเน้นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนา
ภาษาอังกฤษตามบริบทของสถานศึกษาในมิติของคุณภาพผู้เรียนที่ต้องการ คุณสมบัติ ครูผู้สอน ระบบหลักสูตร 
สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
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สมรรถนะการสื่อสารซึ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตในโลกแห่ง ศตวรรษที่ 21 โดยสถานศึกษา สามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเองในทุกมิติตามความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียน 

การพัฒนาจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล  CEFR มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษทั้งระบบโดยมี
เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเทียบเท่าในระดับนานาชาติ ถือเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษควรเป็นการสอนเพื ่อการสื ่อสารอย่างแท้จริง โดยนำระดับ
ความสามารถทางภาษาและคำอธิบายความสามารถทางภาษาที่กรอบอ้างอิง CEFR กำหนดไว้ในแต่ละระดับ 
มาพิจารณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะทางภาษาและองค์
ความรู ้ตามที ่ระบุไว้ นอกจากนี ้การจัดการเรียนการสอนภาษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Language Teaching) ถือเป็นการจัดการเร ียนการสอนที ่ฝ ึกให้ผ ู ้ เร ียนมีปฏิส ัมพันธ์ทางภาษาและใช้
ภาษาอังกฤษ สื่อสารจริงอย่างเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่มี 
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
ด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกัน เช่น ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน และ
ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ  อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ตอบสนองนโยบายการ
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ิมระดับความสามารถให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษอังกฤษที่มีมาตรฐานสากลซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  

  
2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฐานสมรรถนะตามกรอบ

ความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
  2.2.2 เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฐานสมรรถนะตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
  2.2.3 เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฐานสมรรถนะตามกรอบความสามารถ
ทางภาษาสากล CEFR 
 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

ครูผู ้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เรียนมีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษา CEFR สามารถสื่อสาร

ด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความเป็นพลโลกของและ
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และวิทยาการด้านต่างๆ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
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  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ  15,000  บาท 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฐาน
สมรรถนะตามกรอบความสามารถทาง
ภาษาสากล CEFR 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ช่ัวโมงละ 

600 บาท) X 6 ช่ัวโมง x 2 วัน 
(ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน X 60 บาท) 

- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน X 100 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

3,600 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

720 
 

1,200 

     
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

720 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7,200 
 
 

1,440 
 

2,400 
2. การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทาง
ภาษาสากล CEFR 

             

3. การนิเทศการเรียนภาษาต่างประเทศ 
โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครู
ชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครู
ไทยท่ีมีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับ
มัธยมศึกษา  

             

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำรูปเลม่สรุปผลการตดิตามการดำเนินงาน 
- จัดทำรูปเล่มคู่มือนิเทศและเอกสารเสริมความรู ้

      
1,460 
2,500 

       
1,460 
2,500 

รวมท้ังสิ้น    3,600 1,920 3,960    3,600 1,920  15,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.6.1   เชิงปริมาณ 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรู้ความสามารถใน การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฐานสมรรถนะตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ฐานสมรรถนะตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.7.1 ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
2.7.2 ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรกร)                                            (นางธนนันท์  คณะรมย์)    
   ศึกษานิเทศก์                                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 

       ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                         (นายวชิรวรรธน์ วฒันสันติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “ส่งเสริมนสิยัรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมดุเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2 , 3 และ 4 /2566  (เดือน มกราคม-มีนาคม เมษายน – มิถุนายน และ 
กรกฎาคม-กันยายน) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.2 ช่วงวัยเรียน / วยัรุ่น 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   สืบเนื ่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดจุดเน้นในการเร่ง
แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้วยการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ และเห็นว่าการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน เป็นการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     
           1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนานักเรียนให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่วางไว้วางรากฐาน การศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยเหตุนี้เด็กและเยาวชนไทยจึง
ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะการอ่านเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีก      
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้า
กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมการอ่าน  ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เร ื ่อง/ประเด็นการปฏิร ูป การปฏิร ูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
   การเรยีนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช่วงชีวิตที่
หลากหลาย มากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อระบบการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ
ให้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและเทียบโอนสมรรถนะอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ ในขณะที่คน
ไทยยังขาดทักษะชีวิต ในหลายด้าน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงินที่ทำให้บางคนเข้าไปอยู่ในวงจรของหนี้นอก
ระบบและในระบบ ความรอบรู้ด้านดิจิทัลที่รวมถึงความสามารถในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด การ
รู้เท่าทันสื่อ รวมถึงระบบ นิเวศควรเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพทั้งบนพ้ืนที่กายภาพ และบนพ้ืนที่เสมือนจริง ขณะที่กลุ่มเข้าไม่ถึงจะต้องมีมาตรการกำจัดอุปสรรค  
ต่าง ๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น (ท่ีมา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : 2565) 
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   การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่สำคัญ นับตั้งแต่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวหนังสือ จดบันทึก 
เหตุการณ์ความรู้ต่าง ๆ ไว้จนพัฒนามาเป็นหนังสือจำนวนมากมาย ด้วยหนังสือคือแหล่งรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิดต่าง ๆ มีทั้งความรู้และสาระบันเทิง บันทึกในรูปแบบเอกสาร การอ่านจึงให้ทั้งความรู้  
และความบันเทิง ผู้ที่อ่านหนังสือมากจึงเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากหนังสือมาก เพราะคนอ่านหนังสือย่อมได้  
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากหนังสือมากกว่าคนไม่ชอบอ่านหนังสือ คนที่อ่านหนังสือจึงถือว่าป็นคนที่พัฒนาตนอยู่เสมอ 
เติมพลังให้ชีวิตให้มีกำลังมากขึ้น มีความแข็งแรงทางจิตใจและสติปัญญามากขึ้น จะเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้น 
ดังนั้น การอ่านอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดเป็นคุณลักษณะหรือนิสัยของผู้เรียน 
ตั้งแต่วัยเรียน ในห้วงเวลาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ผู้เรียน
เรียน อยู่ที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงสื่อการอ่านได้น้อยและไม่หลากหลาย ความสนใจการอ่าน
หนังสือ จึงน้อยลง ทำให้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อาจได้รับการพัฒนาอย่างไม่เต็มศักยภาพ และ
ไม่เป็นไป ตามช่วงวัย การฝึกฝนการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียน รักการ
อ่านและมีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฟ้ืนฟูความรู้ทักษะ และคุณลักษณะที่หายไปได้ และสามารถใช้ความรู้ 
จากการอ่านมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของตนได้ ทั้งนี้การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ต้องได้รับการแนะนำจากผู้ใกล้ชิด คือ ผู้ปกครอง และครูในการให้กำลังใจตลอดจนช่วยแก้ไขเมื่อเด็กมีปัญหา 
ในการอ่าน รวมทั้งจัดเวลา โอกาส และสถานที่ให้ผู ้เรียนได้ทำกิจกรรมการอ่านของเขาอย่างพอใจและมี
ความสุข โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ โดยครูที่โรงเรียนนั้นจะเป็นผู้ใกล้ชิดผู้เรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน  จึงควรพัฒนา 
ผู้เรียนของตนเองให้เกิดการพัฒนาการด้านการอ่านอย่างต่อเนื่อง ตามกำลังความสามารถของผู้เรียน โดยผ่าน 
การแนะแนว แนะนำ ทำกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักหนังสือ เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ ดังนั้น ห้องสมุด  
โรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนครูประจำวิชา 
ต่าง ๆ ในการฟื้นฟูเสริมสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนเพิ่มเติม จาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน (ที่มา : แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน : 2565) 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านให้กับผู้เรียน เป็นการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  จึงดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ
สอนนี้ขึ้น เพื่อให้ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการ
อ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน    
 2.2 วัตถุประสงค์  

  2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ให้มีสมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพท่ีดี 

2.2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่  

2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย   
2.2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่าน

และการเรียนรู้ 
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 2.3 เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
    1) ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์  จำนวน 51 โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 
    2) โรงเรียนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด 
    3) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    1) ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ มีรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด 
    2) โรงเรียนในสังกัดมีรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมรักการอ่าน และการพัฒนา
ห้องสมุด  
    3) นักเรียนมีผลการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์ 
 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
     เป้าหมายหลัก 
     ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 51 โรงเรียน 
     เป้าหมายรอง 

    นักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 51 โรงเรียน 
 
  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
        ไม่ใช้งบประมาณ
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และการพัฒนา
ห้องสมุดเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

          

2.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือ
ผ่านระบบออนไลน์ ครูบรรณารักษ์ ครู
หร ือบุคลากรที ่ทำหน้าที ่บรรณาร ักษ์ 
จำนวน 51 โรงเรียน 

    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

       

3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือ
พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

4 .ก ิ จกรรมส ่ ง เสร ิ มการอ ่ านโดยใช้
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 

   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

5.กิจกรรมแนะนำหนังสือบนเฟสบุ๊ค    ไม่ใช้งบประมาณ  

6.กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน    ไม่ใช้งบประมาณ  

7.การนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม
คู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 

    
บูรณาการร่วมโครงการนิเทศ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

6.สรุปผลการดำเนินงาน          ไม่ใช้งบประมาณ  

รวมท้ังสิ้น             ไม่ใช้
งบประมาณ 
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  2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

   1) ร้อยละ 100 ของจำนวนครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ 
51 โรงเรียน สามารถดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเพื่อแก้ปัญหา
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
   2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ 51 โรงเรียน สามารถจัด

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนสู่คุณภาพท่ีดี 
 
    2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1) ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที ่ทำหน้าที ่บรรณารักษ์มีสมรรถนะในการขับเคลื ่อน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี 

2) นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่  

3) นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย   
4) โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการ

เรียนรู้ 
 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ)                                          (นางธนนันท์ คณะรมย์)   
                                               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                  (นายวชิรวรรธน ์วัฒนสนัติพงศ์)                                         
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ “การนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครู
กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง C0aching & 
Mentoring” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ  
ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1 - 4/2566  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม : การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนปฏิรูปประเทศ สำหรับโครงการ “การนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง C0aching & 
Mentoring” ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมี
จุดหมายเพื่อการพัฒนาครูให้ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำเป็นต้องรับการพัฒนาและส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  โดยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง C0aching & Mentoring  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

• แนวทางการพัฒนา วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์
ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
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ฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้และทักษาะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 โครงการนี้เป็นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยโดยการใช้กระบวนการนิเทศเพ่ือ

เป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู  ให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ  ในเรื่องของการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ มีความเป็น
มืออาชีพ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching & 
Mentoring เพื ่อพัฒนา ส่งเสริม และช่วยเหลือ แนะนำครูในเรื ่องของการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก  Active 
Learning ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพตามเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื ่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3  
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อผู้เรียนในระบบการศึกษา จึงจำเป็นต้อง มีการพัฒนา 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ผ่านการลงมือปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ ผู้เรียนจะไม่เป็น 
เพียงผู้รับ (Passive Learning) แต่จะได้เรียนรู้จากการกระทำ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active 
Learning) โดยมีครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ และเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ผู้สอนในศตวรรษที่ 
21 ต้องไม่ตั้งตนเป็น "ผู้รู้" แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ กันกับผู้เรียนด้วย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
การก้าวข้าม การเรียนรู้ตาม "สาระวิชา" ไปสู่การเรียนรู้ "ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)" โดย 
มี ครู เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู ้ ในลักษณะการเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) 
(สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 : 1) ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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จึงเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรม มีความสามารถในการคิดสิ่ง
ใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นได้
จริง และเป็นรูปธรรมชัดเจน สิ่งสำคัญก็คือ กระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  "ศึกษานิเทศก์" 
เป็นกลไกลสำคัญมาก นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในการที่จะช่วยให้ผู้สอน และบุคลากร ทางการศึกษาได้ 
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการให้ความรู้แก่ผู ้สอนโดยไม่มีการนิเทศ กำกับ และติดตามดูแล 
ช่วยเหลือ ผู้สอนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ๆ ยากมาก ผู้นิเทศต้องอาศัยวิธีการที่หลาย และวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ครูสามารถปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนพัฒนาตนเอง พัฒนางานในวิชาชีพของตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง 
และเกิดประสิทธิผลสูงสูดต่อผู้เรียน คือ การนิ เทศ ชั้นเรียน โดยการสังเกตการสอน มุ่งเน้นการพัฒนา และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนันการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
พัฒนาผู้สอนเป็นรายบุคคล ที่สอดคล้องกับบริบท และ ความต้องการ ของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ 
ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ผู้สอนในสถานศึกษาและผู้บริหาร 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ระยอง  ได้
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จึงได้
จัดทำโครงการ “การนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี ้ยง Coaching & Mentoring” เพื่อพัฒนา 
ส่งเสริม และช่วยเหลือ แนะนำครูในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
            2.2 เพ่ือพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
  2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามที่ออกแบบไว้ ไปใช้
ในชั้นเรียนมากขึ้น 

2.3  เป้าหมาย 
  เชิงผลผลิต (Output) 

 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง จำนวน 8 โรงเรียน ได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาปรับปรุงที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ 
   2. ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 2 คน 
สามารถนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กระตุ้นให้ครูมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)        
 นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง จำนวน  10 คน 
 2. ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 2 คน 

 2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 ไตรมาสที่ 2/2566 ไตรมาสที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 4/2566 
รวม ค่าตอ

บแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1.จัดทำแผนนิเทศ คู่มือนิเทศ ตามโครงการ 
“การนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการ
นิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
Coaching & Mentoring” 

ไม่ใช้งบประมาณ      
 
 
 
 

     

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหาร/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้างานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ และ
ผู้สอน โดยเทคนิคการนิเทศที่หลากหลาย 
(ในรูปแบบออนไลน์) 

   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

  
 
 
 
 
 

    

3. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และ
สังเกตชั้นเรียน 

   บูรณาการร่วมโครงการนิเทศ บูรณาการร่วมโครงการนิเทศ     

4 .จ ั ดก ิ จกรรมแลก เปล ี ยน เ ร ี ยนร ู ้ โ ดย ใ ช้
กระบวนการ PLC 

   ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ     

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
- จ ัดทำเล ่มเอกสารสร ุปผลการต ิดตามการ
ดำเนินงาน 

         ไม่ใช้งบประมาณ  

รวมท้ังสิ้น              
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

                    1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถนิเทศติดตามและให้
คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่
สอง ส่งผลให้ผู้เรียนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม แนะนำ ให้

สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ  

2) ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และ
สามารถดำเนินการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ศึกษานิเทศก์ได้เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรีรียนรู้เชิงรุกของครู 
  2. ครูได้รับการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม แนะนำ ให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 

 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ)                                          (นางธนนันท์ คณะรมย์)   
                                               ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                (นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์)                                         
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



228 
 

โครงการ  “ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษาเขต ชลบุรี ระยอง” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล  นายณรงค์ศักดิ์ สาลี   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 4/2566  (เดือน กรกฎาคม 66)  

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        (1) เป้าหมาย 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6.1 
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   เพื่อการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็น
รากฐานที่สำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ แล ะ
ความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก โดยแผนแม่บทประเด็นนี้มีเป้าหมาย
ระดับประเด็นที่กำหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น
ไทยมากขึ้น โดยนำกิจกรรมโรงเรียนสุจริตมาบูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่สิ่งสำคัญคือการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางการศึกษา
นั่นคือการสร้างคนในทุกระดับการทำงานทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและในกลุ่มของนักเรียนให้มีทักษะที่
จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นการจัดการความรู้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างตรงประเด็นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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• แนวทางการพัฒนา  
   1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำ
หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วง
วัย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก โดยแผนแม่บทประเด็นนี้มี
เป้าหมายระดับประเด็นที่กำหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2) เป้าหมายรวม ข้อที่ 1 ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
   

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นกลไกหลัก
ระดับชาติในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบเพื่อประเทศไทยใสสะอาด
ปราศจากการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองตระหนักและให้ความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ือ
ผลักดันให้โรงเรียนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน รู้จักแยกแยะผ ลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ละอายต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม
นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง  

วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนสุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และ

นักเรียน 
2.2.2 เพ่ือนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2.2.3 เพื่อให้ผู้บริหารและครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ตรงความ

ต้องการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)            
   1)  โรงเรียนในสังกัดจำนวน 51 โรงเรียน  
        2)  โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
                    3)  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        1)  โรงเรียนในสังกัดมีผลรายงานสรุปการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
        2)  ผู้บริหารและครูมีผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
        3)  นักเรียนมีผลการประเมินผลตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านเกณฑ์  

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.4.1 ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนสังกัด ชลบุรีระยอง 
 2.4.2  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด ชลบุรีระยอง 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 60,960  บาท 

รอรับงบจัดสรรจาก งบ สพฐ. ภายใต้แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) รวม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ  

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity & Transparency 
Assessment  Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-ค่าวิทยากร 
-ค่าวัสดุทำเกียรติบตัร 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 16 คน 

          
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,560 

 
 
 
 
 
 
 
5,000 

11,160 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
กิจกรรมโรงเรียนสจุริต แกผู่้บริหาร ครู 
และนักเรียน 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง120คน 
- ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท 
-  ค่าเกียรติบัตร 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ ์

          
 
 
 
3,600 

 
 
 
19,200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3,000 

25,800 

3. กิจกรรมขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
- ค่าเชื้อเพลิง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (2คนx240x10วัน) 

          
 
 

6,000 

  
 

8,000 

 
14,000 

4. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
โรงเรียนสุจริต 
-ค่าจัดทำรายงาน 60 เลม่ 

           
 

10,000 

 10,000 

รวมท้ังสิ้น          13,200 31,760 16,000 60,960 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1  เชิงปริมาณ 

  1)  โรงเรียนในสังกัด มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้คิดเป็นร้อยละ 100 
  2)  โรงเรียนในสังกัด มีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ครบทั้ง 51 โรงเรียน 
              3)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการโครงสุจริต 

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
       1)  โรงเรียนในสังกัดจำนวน 51 โรงเรียน ผลรายงานสรุปการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   2)  ผู้บริหารและครูมีการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริตปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
  คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
   3)  นักเรียนมีผลการประเมินผลตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1  ผู ้บริหารและครูสามารถดำเนินการกิจกกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และเห็น

ความสำคัญของความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติงานตามกระบวนการและคู่มือการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่โรงเรียนสุจริต
และนำ ไปขยายผลสู่นักเรียน 

  2.7.2 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรีระยองเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุจริต เพื่อยกระดับไปสู่
โรงเรียนสุจริตอย่างยั่งยืน  

 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายณรงค์ศักดิ์ สาลี) 

ศึกษานิเทศก์ 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นางธนนันท์ คณะรมย์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ....................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
กลุ่มอำนวยการ 
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โครงการ รณรงค์การลดและคดัแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางกัญจิรา  ธีรธนรัฐ 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 1 - 3 (เดือน ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21        
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

       การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะขยะมูฝอย จะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาขยะที่
ตกค้าง ทำให้ส ิ ่งแวดล้อมสะอาดได้เป ็นอย่างมาก อีกทั ้งย ังเป ็นการลดการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติ  
ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะร่วมมือกัน
ลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้
ใหม่ได้เข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล เพื ่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ ้มค่าและยั ่งยืน กลุ ่มอำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้น 
เพื่อนำร่องในการบริหารจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงาน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะ
ประเภทต่าง ๆ และการทิ ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และป้องกันแหล่งโรคติดต ่อที ่ เก ิดจากปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป 
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
        (1) เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
         (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การรณรงค์ลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย จะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาขยะที่ตกค้าง ทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดได้เป็นอย่างมาก 
อีกทั ้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที ่จะเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้น ด้วยกา 
รคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที ่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล เพื ่อใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป           
  2)  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมือที่ดี 
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  - แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดำเนินงาน 
ในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
สาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 - สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านกรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
 ประเด็ดปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย 
จะนำไปสู่การพัฒนาจิตสำนึกการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ในการปรับปรุง/พัฒนา  
การปฏิบัติงาน ไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ และเพ่ิมคุณาภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน 

 - บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
              1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 1.4  แผนระดับท่ี 3  

1) แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
 2.1  หลักการและเหตุผล  

จากสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุ
ปัจจัยและจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง 
และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ 

ดังนั ้นเพื ่อเป็นการสืบเนื ่องจากโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เมื ่อปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื ่อง และให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุร ี ระยอง  
เป็น “สำนักงานปลอดขยะ” ในปี 2566 จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการขยะมูลฝอย 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งเกิดประสิทธิภาพ
และง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัดลงอย่างน้อยร้อยละ 5  
ลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงานร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะ
มูลฝอยการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และพุงพลาสติกหูหิ้ว ของปีงบประมาณที่ผ่านมาและงดใช้โฟม  
บรรจุอาหารในหน่วยงาน การรณรงค์ให้ใช้กระดาษลดลง  
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 2.2 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรู้
เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ การทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ  
  2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่  

3. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง บริหาร
จัดการขยะด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

4. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหะนำโรคติดต่อ ที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง  
5. เพ่ือลดปริมาณขยะในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 2.3 เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)   

                              บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จำนวน 68 คน 
มีความพร้อมในการร่วมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
  2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

๑. บุคลากรทุกคนในสํานักงานทุกคนมีความสุข มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
มีความรู้ ความเข้า ความตระหนัก และมีคุณลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

๒. ส ําน ักงานมีการบร ิหารจ ัดการ และดำเน ินงานเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 ข้าราชการครูและบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

      2.5  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
   ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) 

      2.6  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ และขอเบิกตามรายจ่าย
จริงที่เกิดข้ึนภายหลัง 
   ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 
1. จัดทำโครงการคดัแยกขยะและจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 
เพื่อพิจารณาแผนฯ ตดิตามความคืนหน้า 
และประเมินผลการดำเนินงาน 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

       
 
 
 

 
2. สื่อสาร/จัดทำแผ่นพับ/ประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรในสังกัดทราบมาตรการ/
นโยบาย                                                   

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

  
 

 

 
 

 

 
 

      
 

3. จัดถังขยะในหน่วยงานโดยแยก
ประเภทของขยะทั้งหมด 4 ประเภท คือ 
     1. ถังขยะอินทรีย์   2. ถังขยะรีไซเคลิ 
     3. ถังขยะอันตราย 4. ถังขยะทั่วไป 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

  
 

 

 
 
 

 

       
 
 

 
4. จัดทำป้าย/ที่เก็บขยะ 
     - จัดทำป้ายบ่งช้ีประเภทขยะและวัสดุ
เพื่อจัดทำท่ีกั้นถังขยะแต่ละประเภท  
     - จัดทำป้ายธนาคารขยะพร้อมทีเ่ก็บขยะ 

      
2,000 

 
3,000 

       
2,000 

 
3,000 

กิจกรรมที่ 2 
      1.กิจกรรมรณรงค์ใส่ผ้าไทยด้วยใจรักษ์ 
      2.สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
ในสังกัดทราบ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

          

กิจกรรมที่ 3  
     รายงานผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

    ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

    

รวมท้ังสิ้น      5,000       5,000 
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    2.7  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
      2.7.1  เชิงปริมาณ 

                               - ร้อยละ 85 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  

- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องการส่งกำจัดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งไปกำจัดของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

- ลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงาน ร้อยละ 
10 เมื่อเทียบกับการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทั้ง และถุงพลาสติกหูหิ้วของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

- ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานร้อยละ 100 
- จำนวนการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 5 

   2.7.2  เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรทุกคนในสํานักงานทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนัก  

และมีคุณลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
๒. สํานักงานสามารถสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สามารถต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ 
3. สำนักงานมีการบริหารจัดการ และสามารดำเนินงานพัฒนาคุณชีว ิตและ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
    2.7  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และบุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก
ขยะ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะและ
สามารถกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  

   
          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                             (นางกัญจิรา  ธีรธนรัฐ) 
                                                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

             ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางจารุรตัน์  เพชรกำเนิด) 

                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 

            ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นายจิรกร  ฐาวิรัตน์) 

                          รองผู้อำนวยการอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

          ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ กิจกรรม ๕ ส. “BIG Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล นางกัญจิรา  ธีรธนรัฐ 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 1 - 3 (เดือน ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21        
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

       การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 
และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลั กษณะ 
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากร  
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
        (1) เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
         (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. 
ก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากร  
          2)  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมือที่ดี 

  - แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร 
เพื่อรับผิดขอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยน และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยก
ย่องผู้นำที ่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดขอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการ
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ดำเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 - สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านกรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
 ประเด็ดปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรม 5 ส. จะเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การ
พัฒนาจิตสำนึกการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงาน ไปสู่
ระบบบริหารงานคุณภาพ และเพ่ิมคุณาภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน 

 - บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  บุคลากรทุกคนมีความ
พร้อมในการร่วมกิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย)  และพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 1.4  แผนระดับท่ี 3  

1) แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
 2.1  หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุร ี  ระยอง โดยกลุ ่มอำนวยการ  
ได้จัดทำโครงการกิจกรรม ๕ ส. “BIG Cleaning Day” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสำนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างวินัย ซึ่ ง ๓ ส. 
แรก เป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน ๒ ส. หลัง เป็นการพัฒนาคน ซึ่ง ๕ ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด 
ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลือง
ของทรัพยากรคน วัสดุ งบประมาณและการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ ๕ ส. ยังช่วยลดต้นทุน
ของหน่วยงานลงได้อีกด้วย 
  การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการและสนับสนุนการเรียน
การสอนให ้ก ับบ ุคลากรและโรงเร ียนม ัธยมศ ึกษาในเขตพ ื ้นท ี ่จ ั งหว ัดชลบ ุร ีและจ ังหว ัดระยอง  
จึงได้กำหนดนโยบายในการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำกิจกรรม ๕ ส. มาเป็นก้าว
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แรกของการบริหารที่นำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนา
จิตสำนึกในมาตราฐานการปฏิบัต ิงาน และการเพิ ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั ้งช่วยพัฒนาจิตสำนึก  
ในมาตราฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตราฐานสำนักงานฯ ต่อไป 
  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดโครงการกิจกรรม ๕ ส. ขึ้น  
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  และเพื่อเพิ่มคุณภาพ   
งานบริการให้มีมาตราฐาน ให้โรงเรียนและผู้มารับบริการได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจ 
 2.2 วัตถุประสงค์  
  ๒.2.1  เพื่อพัฒนาสำนักงานฯ ให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการทำงาน 
  ๒.๒.2  เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน  
ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.2.3  เพื่อนำกิจกรรม ๕ ส. มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒.2.4 เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรภายใน
สำนักงาน 
  ๒.2.5  เพื่อนำกิจกรรม ๕ ส. มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและยกระดับมาตรฐาน
สำนักงาน 

 2.3 เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จำนวน 68 คน 
มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย)  และร่วมกันปรับปรุง
บริเวณรอบสำนักงาน สวนหย่อม ถนน ลาดจอดรถ ฯลฯ 
  2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

๑. บุคลากรทุกคนในสํานักงานทุกคนมีความสุข และมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
๒. สํานักงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เหมาะสม สะดวกตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและผูมารับบริการ 
    2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

 ข้าราชการครูและบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ 
      2.5  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
   ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) 

      2.6  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณเขตพื้นที่การศึกษา  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณประจำปี 

พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรา ยการ  
และขอเบิกตามรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นภายหลัง 
   ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 
     จัดทำโครงการกิจกรรม ๕ ส. “BIG 
Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /แต่งตั้งคณะทำงาน 
ปฏิบัติการ และอนุมตัิโครงการ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

       
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 
     จัดกิจกรรม 5 ส.“BIG Cleaning 
Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง จำนวน 84 คน 
ร่วมกันทำความสะอาดภายในและ
ภายนอกสำนักงาน  
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (30 บาท x 68 x 2 มื้อ) 
     - ค่าวัสดุ                                                   

     
 
 
 

 
 
 

4,080 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
920 

 
 

      
 
 
 
 

 
 

4,080 
 

920 
 

กิจกรรมที่ 3  
     รายงานผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

       
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

    

รวมท้ังสิ้น     4,080 920       5,000 
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    2.7  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

                                ร้อยละ 85 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ร่วมกิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) ทำให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น 

    2.7.2  เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรทุกคนในสํานักงานทุกคนมีความสุข และมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
๒. สํานักงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เหมาะสม สะดวก ตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
    2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

     ๑. สํานักงานมีความเปนระเบียบเรียบรอยเหมาะสม สวยงาม สะดวกสําหรับเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงาน 

  ๒. ผูมีสวนไดเสีย ไดรับความสะดวกและพึงพอใจในการมารับบริการ 
  ๓. บุคลากรในสํานักงานมีความสุข มีความพึงพอใจและมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   

 
          ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                             (นางกัญจิรา  ธีรธนรัฐ) 
                                                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

             ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางจารุรตัน์  เพชรกำเนิด) 

                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 

 
            ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                            (นายจิรกร  ฐาวิรัตน์) 
                          รองผู้อำนวยการอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 

          ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โครงการ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุจนี สีหบุตร  

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2 - 4/2566  (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566)  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 

มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มี
คุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ได้ทุกเดือน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

    การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ 

ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ             
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง               
ความต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ            
โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม                   
ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้า
ให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติ งาน และการสร้างกลไกให้บุคลากร
ภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบ              
การจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้าง
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งานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวน
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการ
กำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะ
งานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อม
ล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงาน เพ่ือประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
                                  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

   การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  :  ด้านการศึกษา 

2) เป้าหมายรวม     ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
 
 1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 

1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

 2.1  หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             

ที่   19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน                
พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 กำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แ ละ ก.ค.ค.ศ.               
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สำหรับแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการประชุม
คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ขึ้น 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการปฏิรูปของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2.2 เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
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  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

  คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 11 คน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

 การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ 

  

  2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
- กลุ่มเป้าหมายหลัก 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล  เช่น 
การย้าย การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 

- กลุ่มเป้าหมายรอง 
คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 11 คน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

ประชุมทุกเดือน 
 
    2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณ........ 30,000 ………….บาท 
  ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนนิงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. คัดเลือกคณะกรรมการ/
ประสานงานคณะกรรมการ 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

2. ยืมเงินประชุม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

3. ประชุมคณะกรรมการตามวัน 
เวลา สถานที่ที่กำหนด (12 ครั้ง) 

   7,200   12,000   9,600   30,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ) 

             

- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x 15 คน X 1 มื้อ) 

             

- ค่าวัสดุ      400   400   400  
4. สรุปค่าใช้จ่ายการประชุม 
และส่งใช้เงินยืม 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

รวมทั้งสิ้น    7,200  400 12,000  400 9,600  400 30,000 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.6.1   เชิงปริมาณ 
   คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีการดำเนินการประชุมในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง 
   2.6.2  เชิงคุณภาพ 

 การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับบริบท
การปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   2.7.1 การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.7.2 การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

 
 
 
   ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นางรุจนี  สีหบุตร)    
                                     ผู้เสนอโครงการ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                         (นายไพทูล อยู่เกตุ)                                          
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 
    งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุจนี  สีหบุตร และนางชลธิชา  เลียดประถม   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2/2566  (เดือนกุมภาพันธ์) 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้
การบริหารงานบุ คคล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษาเป็น ไป ในทิศทางเดี ยวกัน                    
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ส่ ง เส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น ก าร พั ฒ น ากลุ่ ม ผู้ น ำอ งค์ ค วาม รู้ สู่ ก า ร เป ลี่ ย น แป ล ง                           

ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ให้ได้รับการพัฒนา
และรับทราบหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน         

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
• แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถและ

การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ 
ทักษะการเขียนข้อเสนอในการพัฒนางาน ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบแนวคิดในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ยังผู้เรียนและสถานศึกษา 
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เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะการลงข้อมูลในระบบ DPA ให้ถูกต้อง                
มีการทำงานตามหลักการทำงานที่มีคุณค่า มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์และมืออาชีพ 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 
 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์                   
ต่อผู้เรียน  โดยปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน                
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงด้านกลไกระบบการพัฒนา และพัฒนาระบบการเลื่อนวิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ                 
โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม                     
อีกทั้งในแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้พัฒนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มุ่งเน้นว่าการประเมินวิทยฐานะต้องส่งผลไปถึงผู้ เรียนมีการประเมินไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม           
นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการประเมินวิทยฐานะ ลดการประเมินโดยใช้เอกสาร นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการ
ฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาส่งเสริม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้น เพ่ือให้กลุ่ม
ผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA 
Support Team) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบประเมินวิทยาฐานะ (DPA) จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิง
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ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
2.2. วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง                
และสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสื่อสาร
และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้กับกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 
 2.2.3 สร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ในสถานศึกษา 
 2.2.4 เพ่ือให้กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และบันทึกข้อมูลในระบบประเมิน            
วิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) ได้อย่างถูกต้อง 
 2.2.5 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาสามารถ               
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและ 
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดไปยังบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

       2.2.6 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้รับการปรับปรุง
ตำแหน่งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

2.3. เป้าหมาย 
2.3.1  เชิงปริมาณ จำนวน  122 คน 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ชลบุรี 
ระยอง จำนวน 122  ราย ประกอบด้วย 
   1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ท่ีรับผิดชอบงานบุคคล)   จำนวน  51   คน 
   2. ข้าราชการครูในสถานศึกษา (ที่รับผิดชอบระบบ DPA)     จำนวน  51   คน  
   3. แกนนำ PA Support Team      จำนวน  11   คน  
   4. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
             จำนวน   9     คน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ  
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบนโยบายการ

บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม   

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง                         
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ในแต่ละสถานศึกษา 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา  
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- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ 
และบันทึกข้อมูลในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) ได้อย่างถูกต้อง 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีความความพึงพอใจ              
ในการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา  

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและขยายผลไปยัง
บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

 

2.4 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.4.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สถานศึกษาละ 1 คน                

จำนวน 51 คน  
2.4.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา                  

จำนวน 51 คน 
 

    2.5  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 34,120- บาท  (-สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 

   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. ขออนุมัติโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

2. ประสานงานวิทยากร ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

3. ยืมเงินประชุม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

4. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 122 คน  
- ค่าวิทยากร 4 ท่าน   
(ชม.ละ 600 บาท)  
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม  
   (122 × 30 × 2) = 7,320 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั 
   (122 × 100)    = 12,200 บาท 

ไม่ใช้งบประมาณ 3,600 19,520 10,000 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 33,120 

5. สรุปค่าใช้จ่ายการประชุม 
และส่งใช้เงินยืม 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

6. รายงานโครงการฯ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ   1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น    3,600 19,520 10,000      1,000 34,120 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
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 2.7  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.7.1   เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนา  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ 
 ตรวจสอบคุณสมบัติ และบันทึกข้อมูลในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) 
หลังจากการเข้ารับการอบรมสูงขึ้น 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนา ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนา  มีความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนา                      

และมีเจตคติที่ดีต่อการบริหารงานบุคคล 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

2.7.2  เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ งและ 

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) และการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความสำเร็จในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 

2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1 การบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง                
และสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
  2.8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้  
ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
(PA Support Team) 
  2.8.3 เกิดกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ในสถานศึกษา 
  2.8.4 กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และบันทึกข้อมูลในระบบ
ประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) ได้อย่างถูกต้อง 
  2.8.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาสามารถ               
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและ 
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดไปยังบุคลากรในสถานศึกษาได้ 
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        2.8.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งให้มี

หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน 
 
 

   ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ................................................. .ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นางชลธชิา เลียดประถม)                                 (นางรุจนี สีหบุตร)    
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                   (นายไพทูล   อยู่เกตุ)                                          
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
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โครงการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม...............กลุ่มบริหารงานบุคคล...................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ – นามสกุล....................นายก้องยศ สายะวารานนท์..............................   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่........2 - 4.../2566  (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566) ......... 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      (1) เป้าหมาย  
           - ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
                                - ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม   
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตรงต่อความต้องการ             
ของสถานศึกษา ฉะนั้น จึงต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการถ่วงดุล โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายฯ 
โดยองค์คณะบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งจะร่วมกันพิจารณา 
ตรวจสอบ และประเมินผลให้คะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส  ความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 การพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ในการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานนั้น จำเป็นต้องดำเนินการผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรจากหลายสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในรูปแบบ
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ประชุมโดยองค์คณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และมีความเป็นกลางทางการเมือง
ในการดำเนินงานดังกล่าว 

 2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติ   มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ  ประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐ ที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ  ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความชื่อตรงและรับผิดชอบ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่ บุคลากรขององค์กร การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ โดย
สนับสนุนกระบวนการตั้งคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส  เพ่ือมาทำหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบและ
เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ เป็นมืออาชีพ  ในการเฝ้าระวังการทุจริตใน
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่ว ยงาน ให้มี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง ตลอดจนลดขั้นตอน
กระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน การใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยองค์คณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากหลายสถาบันการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด ให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้ประสงค์ขอย้ายทุกราย 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
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2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
    เนื่องด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547          

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 53, 57 และ 59 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง  
ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่  7 เมษายน 
2560 เรื่อง คำวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
และตำแหน่งครู เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความเสมอภาคเท่าเทียม รวมไปถึง   ช่วยให้การ
บริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการ พร้อมกับรายละเอียด
ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สำหรับให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งครู ให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดพร้อมกันทุกสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการพิจารณาจากคำร้องของย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนและได้รับคะแนนจากการประเมินตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูงสุด จะได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาตามความ
ประสงค์ได้ ดังนั้น การจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินตัวชี้วัดให้กับผู้ประสงค์ขอ
ย้าย จึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความเสมอภาคเท่าเทียม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.2  วัตถุประสงค์  
  2.2.1 เพ่ือให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส มีความเสมอภาคและเกิดความเท่าเทียม 
  2.2.2 เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถ ที่ตรงกับ   ความ
ต้องการของสถานศึกษา 
            2.2.3 เพ่ือให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
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 - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ร้อยละ 100 

 - การพิจารณาคะแนนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการประเมิน
ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ไม่เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส มีความเสมอภาคและเกิดความเท่าเทียม 
 - สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะตรงต่อความ
ต้องการ สามารถสร้างคุณประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่อไป  

 2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 เป้าหมายหลัก : ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย 
  2.4.2 เป้าหมายรอง : หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาที่รับย้าย 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ................10,000……….…………………….บาท 
   ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2566 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 2/2566 
(ม.ค. – มี.ค. 66) 

ไตรมาสที่ 3/2566 
(เม.ย. – มิ.ย. 66) 

ไตรมาสที่ 4/2566 
(ก.ค. – ก.ย. 66) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. การประชุมย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 บาท x 2 มื้อ x 15 คน x 1 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(100 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 1 ครั้ง) 
- วัสดุและอุปกรณ์ 
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2. การประชุมย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 บาท x 2 มื้อ x 20 คน x 2 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 2 ครั้ง) 
- วัสดุและอุปกรณ์ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

1) ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
2) ไม่มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลตามองค์ประกอบตัวชี้วัดการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
     2.6.2  เชิงคุณภาพ 

1) การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปน็ไปตามหลักธรรมาภิ
บาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และอยู่ในขอบเขตของตัวชี้วัดประกอบการประเมินฯ ที่ 
สพฐ.กำหนด 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  2.7.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ความเสมอภาคและเกิดความเท่าเทียม 
 2.7.2 สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะตรงต่อความต้องการ 
สามารถสร้างคุณประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่อไป 
 2.7.3 สร้างบรรทัดฐานในปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 
 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ......... .........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นายก้องยศ สายะวารานนท์)                                        (นางรุจนี สีหบุตร)    
                                                                            ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                     (นายไพทูล อยู่เหตุ)                                          
               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



 

 

 
 
 
 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ  เสริมสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน  
            ภายใต ้“สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE SAFETY CENTER) 
            ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุนีย์  แก้วอุไร , นางกนกพร  วงศ์อัมพรพิชญ์, นางสาวอารยา  ตันติธีรกุล 
ลักษณะโครงการ             ใหม่                  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      ไตรมาสที่  2 – 4 /2565 (เดือนมกราคม - กันยายน 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เป้าหมาย  :  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ : สร้าง

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                    สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแนวทางใน

การดำเนินงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านอุบัติ ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม เพ่ือปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  :  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการปกป้องและคุ้มครองความ

ปลอดภัยอย่างรอบด้านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลักเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองใน
ภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
                                 เป้าหมายของแผนย่อย  :  มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
                                 แนวทางการพัฒนา  :  จัดให้มี ระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี 
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ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มี
ความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
                                 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

              ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งความล้ำสมัยของ
เทคโนโลยี การสื่อสาร ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิด ความเชื่อของกลุ่มคนทำ
ให้ต้องใช้วิจารณญาณในการตั้งรับกับกระแสสังคมยุคใหม่ ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและความปลอดภัย
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเด็กในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมทั้งการประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัวรู้เท่าทัน
เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตได้อยู่รอดอย่างปลอดภัยและมีความสุข สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว โดยการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 
ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างมาตรการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มี
ภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ประจำปีงบประมาณ 2565  

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  :  ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  :  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

1.4  แผนระดับที่ 3 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

     ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและความ
ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทวีความรุนแร งมาก
ยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย 
การห่างเหินจากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ รวมทั้ง การจมน้ำเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางของเด็ก และอีกปัญหาหนึ่งที่มี
แนวโน้มรุนแรงและหนักมากจนน่าวิตกคือ การแพร่ระบาดของสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือสื่อลามกอนาจาร จนทำให้
เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่ออยู่แล้ว มีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ
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นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา การจัดระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะ
ประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสุขในการเรียนรู้ และการมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ให้มี
ความปลอดภัย มีความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ปฏิบัติ
จริงได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน 
ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 

 
    2.2  วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดด้านอุบัติเหตุ ด้าน
อุบัติภัย ด้านปัญหาทางสังคม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการ
การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ 
  2.2.2  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม 
สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม
ที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
  2.2.๔  เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของ
โรงเรียน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
                   -  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.ชบรย จำนวน 830 คน 
                   -  ผู้บริหาร/ครูในโรงเรียนสังกัด สพม.ชบรย จำนวน 730 คน 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
           -  นักเรียนมีความสุขและมีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความ
พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
                   -  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและมีความเข้มแข็งในการ
ดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้งด้าน
อุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
  2.4.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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  2.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม - กันยายน 2566 

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  537,210 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 

 ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้ระบบ MOE SAFETY CENTER 

             

- ค่าตอบแทน (1คนx3ชม.x600)+(5คนx2ชม.x600)    7,800          

- ค่าอาหารกลางวัน คร/ูวิทยากร/
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 110 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 100 บาท 

    11,000         

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 
110 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

    6,600         

- ค่าวัสด ุ      3,000       28,400 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะความปลอดภัยใน
สถานศึกษาสำหรับนักเรียนแกนนำ 

             

- ค่าตอบแทน (1คนx3ชม.x600)+(5คนx4ชม.x600)       13,800       
- ค่าอาหารกลางวัน นักเรยีน จำนวน 255 
คน ๆ ละ 1 มื้อ มื้อละ 80 บาท 

   
 
 

   20,400      

- ค่าอาหารกลางวัน คร/ูวิทยากร/
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 70 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 100 บาท 

       7,000      

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 
325 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

       19,500      

- ค่าวัสด ุ         10,000    
70,700 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างทักษะชีวติและ
ทักษะการป้องกันตนเองจากภัยคกุคาม
ทุกรูปแบบ 

             

(อบรมตามหลักสูตร 2 วัน 1 คืน)              
- ค่าตอบแทน (2คนx1.5ชม.x600x6กิจกรรม)+(3คนx0.5ชม.x600x2กิจกรรม)+(1คนx1.5ชม.x600x3กิจกรรม)+
(3คนx1.5ชม.x600x1กิจกรรม) 

18,000       

- ค่าอาหาร วิทยากร ครู เจ้าหน้าที่ 
จำนวน 60 คน ๆ ละ 4 มื้อๆละ 100 บาท 

       24,000      

- ค่าอาหาร นักเรียน จำนวน 255 คน ๆ 
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 

       81,600      

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 
315 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

       37,800      

- ค่าที่พัก 315 คน ๆ ละ 80 บาท        25,200      

- ค่าวัสด ุ         8,000    194,600 
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา “กิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข” 

             

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ 
  16 วัน (5คนx300x16วัน) 

   24,000          

- ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 16 วัน ชลบุรี 
8 วัน (1คนx120x8วัน) 960 
ระยอง 8 วัน (1คนx240x7) 1,920 

   
 
 

2,880 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง      10,000        

- ค่าวัสดุ (กระดาษวุฒิบัตร/กรอบ)      8,000       44,880 
กิจกรรมที่ 5 สภานักเรียน สพม.ชบรย 
สานต่อแนวทางท่ีสร้างสรรค์ มุ่งมัน
พัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

             

(อบรมตามหลักสูตร 2 วัน 1 คืน)              
- ค่าตอบแทน (2คนx1ชม.x600x1กิจก 
รรม)+(2คนx2ชม.x600x1กิจกรรม)+(3คน
x2ชม.x600x1กิจกรรม)+(5คนx1ชม.
x600x2กิจกรรม)+(1คนx1.5ชม.x600x2
กิจกรรม)+(2คนx1.5ชม.x600x2
กิจกรรม)+(1คนx2ชม.x600x1กิจกรรม) 

      19,800       

- ค่าอาหาร วิทยากร ครู เจ้าหน้าที่ 
จำนวน 65 คน ๆ ละ 4 มื้อๆละ 100 บาท 

       26,000      

- ค่าอาหาร นักเรียน จำนวน 155 คน ๆ 
ละ 4 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 

       49,600      

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 
220 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

       26,400      

- ค่าที่พัก 220 คน ๆ ละ 80 บาท        17,600      
- ค่าวัสด ุ
 
 

        8,000    
147,400 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 4/2564 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการดำเนินงาน
โรงเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย
ในสถานศกึษา 

             

- ค่าตอบแทน 5 คน  
(กรรมการนอก 4 คน ๆ ละ 1,000 บาท + 
กรรมการเขต 1 คน ๆ ละ 300 บาท) 

         4,300    

- ค่าอาหาร กรรมการ ครู เจ้าหนา้ที่ 
จำนวน 71 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 

          7,100   

- ค่าอาหาร นักเรียน จำนวน 204 คน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 

          16,320   

- ค่าเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน 
275 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 

          16,500   

- ค่าวัสดุ (กระดาษวุฒิบัตร/กรอบ)            7,010 51,230 

รวมทั้งสิ้น - - - 34,680 17,600 21,000 51,600 335,100 26,000 4,300 39,920 7,010 537,210 

 
        หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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    2.7  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 

1)  ร้อยละ 90 นักเรียนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย สามารถจัดการ
ปัญหาที่เกิดข้ึน และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 

2)  ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  

     2.7.2  เชิงคุณภาพ 
1)  นักเรียนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

รู้จักป้องกันตนเองในสภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน

มาตรการความปลอดภัย สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคมที่
เกิดข้ึนกับนักเรียน และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1  โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ 
            2.8.2  นักเรียนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทาง

สังคม 
      2.8.3  สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
             2.8.4  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงออกอย่าง

เสรีภาพและปลอดภัย 
 

 
   (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ        
                (นางสุนีย์  แก้วอุไร)                              (นางกนกพร  วงศ์อัมพรพิชญ์)                                              

 
   (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
           (นางสาวอารยา  ตันติธีรกุล)                         (นางสุนีย์  แก้วอุไร)                                              
                                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
                                      (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายจิรกร  ฐาวริัตน์) 
                           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
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โครงการ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววัชรี  พงษ์สุข 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เป้าหมาย  :  สร้างเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
: สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

  เพ่ือเด็กเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
     เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 

เท่าเทียมกัน 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

  แนวทางการพัฒนา  :  จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายโดยพัฒนาระบบและกลไกในการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครบอคลุมกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เหยื่อของความรุนแรง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคล
ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

  เป้าหมายของแผนย่อย  :  มีระบบกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมากยิ่งข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง   
เท่าเทียมกัน 
 
 
 

/1.3 แผนการ... 
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1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  :  ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  :  เด็ก เยาวชน และประชากร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ     
ด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้      
ที่นำไปใช้ได้จริง เพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพม.ชบรย 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก   
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา           
ของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค          
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันยังมีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กออกลางคัน และเด็กตกหล่น 
เนื่องจากปัจจัยหลายสาเหตุ ทั้ งจากครอบครัว โรงเรียน สังคมและตนเอง เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส             
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าระบบการศึกษา        
รวมทั้งป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษาซ้ำและป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง       
ออกจากระบบการศึกษา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดในกลยุทธ์      
ของแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 ตัวชี้วัดอัตราของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทาง          
ในการดำเนินการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าระบบ การศึกษา รวมทั้ง          
เป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษาซ้ำ ป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง
ออกจากระบบการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

 

 
 

/2.2 วัตถุประสงค์... 
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     2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน              
และติดตามให้กลับเข้าระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพ
ในรายที่ยังไม่พร้อมกลับมาเรียน แต่อายุต้องเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

  2.2.2  เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา       
ให้กลับเข้าระบบการศึกษา  

  2.2.3 เพ่ือจัดทำคู่มือ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน         
ให้กลับเข้าระบบการศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เด็กท่ีกลับเข้าระบบการศึกษาออกจากระบบ
การศึกษาซ้ำและป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงออกจากระบบการศึกษา  

     2.3  เป้าหมาย 
     2.3.1. เชิงผลผลิต (Output) 

1. ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน โรงเรียน        
ในสังกัด จำนวน 51 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จำนวน 102 คน และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง 8 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน  

2. ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้า
ระบบการศึกษา  

3. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน "พาน้องกลับมาเรียน"  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี ระยอง 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ผู้บริหารและครู มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคันและติดตามให้กลับเข้าระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
ทักษะอาชีพในรายที่ยังไม่พร้อมกลับมาเรียน แต่อายุต้องเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
  2. เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ได้กลับเข้าระบบ
การศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพในรายที่ยังไม่พร้อม       
กลับมาเรียน แต่อายุต้องเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
  3. มีเล่มคู่มือแนวทางการดำเนินงาน "พาน้องกลับมาเรียน"  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าระบบการศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษาซ้ำและป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงออกจากระบบ
การศึกษา  

     2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.4.1 ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 51 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จำนวน 102 คน และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง 8 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน  
 2.4.2 นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เช่น ปัญหา
ครอบครัว ฐานะยากจน อพยพตามผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว มีปัญหาในการปรับตัว เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ 
และสมรสแล้ว ฯลฯ 

    2.5  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
                    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 40,725 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 (ต.ค-ธ.ค) ไตรมาสที่ 2/2566 (ม.ค-มี.ค) ไตรมาสที่ 3/2566 (เม.ย -มิ.ย)  ไตรมาสที่ 4/2566 (ก.ค - ก.ย) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1. การประชุมคณะทำงานปรับปรุง    
(ร่าง) คู่มือแนวทางการดำเนินงาน      
"พาน้องกลับมาเรียน" สพม.ชบรย    
จำนวน 2 รอบ 

 
 
 
 

           

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ    
ละ 100 บาท x 1 มื้อ * 2 รอบ 

 
2,000 

          
2,000 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 
10 คน ๆ ละ 30 บาท x 2 มื้อ * 2 รอบ 

 
1,200 

 
 
 

 
 

 
       

1,200 

2. จัดทำเล่มคู่มือแนวทางการดำเนินงาน      
"พาน้องกลับมาเรียน" สพม.ชบรย    
จำนวน 55 เล่มๆ ละ 75 บาท 

     4,125       4,125 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา       
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน               

             

- ค่าตอบแทน (1 คน x 3 ชม. X 600 
บาท) + (5 คน x 3 ชม. X 600 บาท)  

      10,800      10,800 

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 110 คนๆ    
ละ 100 บาท x 1 มื้อ  

        
11,000 

     
11,000 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 
110 คน ๆ ละ 30 บาท x 2 มื้อ  

        
6,600 

     
6,600 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 (ต.ค-ธ.ค) ไตรมาสที่ 2/2566 (ม.ค-มี.ค) ไตรมาสที่ 3/2566 (เม.ย -มิ.ย)  ไตรมาสที่ 4/2566 (ก.ค - ก.ย) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

- ค่าวัสดุ          5,000    5,000 

รวมทั้งสิ้น  3,200     10,800 17,600 5,000    40,725 

หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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        2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
            2.6.1  เชิงปริมาณ 

            1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนออกกลางคันมีจำนวนลดลง 
   2. ร้อยละ 80 ของเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ที่หลุดจากระบบการศึกษา          
ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพในรายที่ยังไม่พร้อมกลับมาเรียน แต่อายุ
ต้องเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

   3. ได้เล่มคู่มือแนวทางการดำเนินงาน "พาน้องกลับมาเรียน" สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี ระยอง 
            2.6.2  เชิงคุณภาพ 
 1. จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ที่หลุดจากระบบการศึกษามีจำนวนลดลง 
 2. โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน       
และติดตามให้กลับเข้าระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพ     
ในรายที่ยังไม่พร้อมกลับมาเรียน แต่อายุต้องเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
   3. โรงเรียนมีเล่มคู่มือแนวทางการดำเนินงาน "พาน้องกลับมาเรียน" เพ่ือเป็นแนวทาง     
ในการดำเนินการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าระบบการศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทาง     
ในการป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษาซ้ำและป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงออกจาก
ระบบการศึกษา  

 2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    2.7.1 จำนวนนักเรียนออกกลางคันลดลง  
 2.7.2 เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษา         
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
 2.7.3 ได้แนวทาง ในการดำเนินการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับ
เข้าระบบการศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาออกจากระบบ
การศึกษาซ้ำ ป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงออกจากระบบการศึกษา 
 
   (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)........................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ  
             (นางสาววัชรี  พงษ์สุข)                                            (นางสุนีย์  แก้วอุไร)    
    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                           (นายจิรกร  ฐาวิรัตน์) 
     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
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โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนพภัสสร  โกสินทรจติต์   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 4/2565  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      (1) เป้าหมาย  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

                     ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครู
ประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการ
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง 
คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันเหตุการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้
เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 
   โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและมีคุณภาพ เป็นโครงการที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างเนระบบและต่อเนื่อง โดยมี
ขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) การคัดกรองนักเรียน 
3) การส่งเสริมและพัฒนา  
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
5) การส่งต่อนักเรียน  

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤต
ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์
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ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้บ้านเมือง  
มีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
               (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
                    โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและมีคุณภาพ เป็นโครงการที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างเนระบบและต่อเนื่อง โดยมี
ขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนา  
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
                             (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

• เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ  
  กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยพัฒ นาระบบและกลไกในการให้ ความช่วย เหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
และครอบคลุมทุกกลุ่ม อาทิ เด็ก สตรี ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้า
มนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และยุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง รวมทั้งมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและการช่วยเหลือ
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ เช่น ด้าน
การสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด/สารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันในทุก
รูปแบบ อันจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



278 
 

 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2567) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาชลบุรี ระยอง 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
    ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปฏิบัติงานการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบ 
การศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ โดยมีภารกิจงาน 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3) การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 4) การคุ้มค รอง
และพิทักษ์สิทธิเด็ก 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจำปี 2565 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียน 
   2.2.2 เพ่ือป้องปรามการทะเลาะวิวาทสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงเหตุพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม และความรุนแรงของเด็กนักเรียน 
   2.2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
   2.2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนได้ สามารถนำความรู้ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
   2.2.5 เพ่ือคัดเลือกและติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใน
โรงเรียน 

 2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

   ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูปกครอง จำนวน 102 คน - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน 
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   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2) นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
   3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  2.4.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
  2.4.2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ................……… 37,900………………………….…………………….บาท 
   ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

             

1.1 การอบรมพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
    1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 7 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

 

 

 

         

 

4,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,200 

    1.1.2 ค่าอาหารกลางวันครู
ผู้รับผิดชอบ, ครูแนะแนว จำนวน 51 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน /เจ้าหน้าที่ 8 คน 
รวมจำนวน 110 คน คนละ 100 บาท 
จำนวน 1 มื้อ 

          11,000  11,000 

    1.1.3 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จำนวน 110 คน ๆ  ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 

           
6,600 

  
6,600 

    1.1.4 ค่าวัสดุ          - - 5,000 5,000 

รวม - - - - - - - - - 4,200 17,600 5,000 26,800 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1.2 การคัดเลือกสถานศึกษาทีด่ำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเดน่ 

             

     1.2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งผลงาน
เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก  

             

     1.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

             

     1.2.3 ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกสถานศึกษา จำนวน 5 คน    
      - ค่าตอบแทนคนละ 300 บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
คนละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 
      - ค่าอาหารกลางวนั คนละ 100 บาท 

          
 

1,500 
 

 
 
 

 
300 
500 

 
 
 

 
 

1,500 
 

300 
500 

     1.2.4 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่
ได้รับคัดเลือก  พร้อมมอบเกียรติบัตร  
     - ค่าโล่รางวัล จำนวน 3 โล่ๆ  ละ 
1500 บาท รวมจำนวน 4,500 บาท 

          
 
 
 

 

 

 
 
 

4,500 

 

 

4,500 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

       - ค่ากรอบเกียรติบัตร ขนาด A4  
จำนวน 20 อัน ๆ ละ 190 บาท 
      - ค่าเกียรติบัตรกรอบทองสีขาว 
ขนาด A4 จำนวน 2 ห่อ 
     1.2.5 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ สพฐ.ทราบ  

  
3,800 

 
500 

 

3,800 
 

500 

รวม - - - - - - - - - 1,500 800 8,800 11,100 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - - - - - - 5,700 18,400 13,800 37,900 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 การตรวจเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง 
    การเฝา้ระวงัป้องกันพร้อมทัง้หา
แนวทางและจดัทำแผนแกไ้ขพฤตกิรรม
นักเรียนไม่เหมาะสม โดยจดัพนักงาน
เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมความประพฤตนิักเรียน
และนักศึกษา (พสน.) สนธิกำลงักบั
หน่วยงานราชการอ่ืน เช่น เจา้หนา้ทีต่ำรวจ 
ทหาร ฝา่ยปกครอง ผู้จัดการหอพกั/ห้อง
เช่า/บา้นเชา่ ชุมชน ผู้ปกครอง ในช่วง
เทศกาลหรือกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น 
วันวาเลนไทน์ วนัลอยกระทง วนัแข่ง
กีฬาสี วันไหว้ครู 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- จัดทำแผนงานออกตรวจติดตาม/
กำหนดปฏิทนิการออกตรวจ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
- ออกตรวจคุ้มครองดูแลความประพฤต ิ
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

นักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
(จำนวน 10 คน ๆ ละ 8 ครั้งๆ ละ 200 
บาท รวมจำนวน 16,000 บาท) 
- สรุป และรายงานผลการดำเนนิงาน  

           

 

 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - - 5,700 18,400 13,800 37,900 

 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

     1. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ  
    2. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถดำรง ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
ปลอดภัยและได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ    

     2.6.2  เชิงคุณภาพ 
    1) ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2) นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย  
    3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................... ...ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์)                                         (นางสุนีย์ แก้วอุไร)    
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                  (นายวชิรวรรธน ์วัฒนสนัติพงศ์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและองคก์รเอกชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต์   

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาสที่ 2-3/2565  (เดือนมกราคม – มิถุนายน) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560  (M1) 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

      (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐใหบุคคล 
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ตามมาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป 
ตั้งแตวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ทั้งนี้ รัฐจะตองดำเนินการ 
ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู ตลอดชีวิต และ
จัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย
รัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกลาวใหม ีค ุณภาพและได
มาตรฐานสากล 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐใหบุคคล 
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ตามมาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป 
ตั้งแตวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ทั้งนี้ รัฐจะตองดำเนินการ 
ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู ตลอดชีวิต และ
จัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย
รัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกลาวใหม ีค ุณภาพและได
มาตรฐานสากล 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 
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• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา โดย
ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
มาตรา 12 ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไป ตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 (X) 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2567) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ (M2 - M6) 

2.1  หลักการและเหตุผล  
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐใหบุคคลมีสิทธิเสมอ 
กันในการรับการศึกษา ตามมาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป ตั้งแต
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย างมีคุณภาพโดยไม เก็บคาใชจาย ทั้งนี ้ รัฐจะตองดำเนินการ 
ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู ตลอดชีวิต และ
จัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย
รัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกลาวใหม ีค ุณภาพและได
มาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

มาตรา 10 กำหนดใหการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
   มาตรา 12 ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไป ตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   มาตรา 15 กำหนดการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา 
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นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรา 13 และ 14 กำหนดใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง บุคคลและครอบครัวมีสิทธิไดรับ 
สิทธิประโยชน คือ การสนับสนุนจากรัฐ  ใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี ้ยงดู และการให 
การศึกษา ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและลดหยอนหรือยกเวนภาษี 
สำหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัด  
โดยบุคคลและครอบครัวตามความเหมาะสมและความจำเปน และมาตรา 66 กำหนดใหผูเรียนมีสิทธิ ไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได เพ่ือใหมี ความรูและ
ทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้อนุญาตให้มีการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จำนวน ๑๐ ครอบครัว คือ บ้านเรียนศรีบุญจิตร บ้านเรียนพ่ึงแผ่นดิน บ้านเรียน
อินเตอร์ บ้านเรียนต้นจันทร์ บ้านเรียนเฉลิมเลี่ยมทอง บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ บ้านเรียนพรทวีโภคทรัพย์ 
บ้านเรียนเมเตอร์ฟาน บ้านเรียนดินสีวิจิตร บ้านเรียนภรัชญา และอนุญาตให้องค์กรเอกชนจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนเอฟเน็ด แหลมฉบัง รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จำนวน 1 แห่ง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยจะต้องประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และดำเนินการวัดประเมินผลอย่างน้อยปีการศึกษา ๑ ครั้ง ทั้งผู้จัดการศึกษารายเก่า และราย
ใหม่ที่จะขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2566 

2.2 วัตถุประสงค์  
   2.2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้จัดการศึกษาตามความ
พร้อมและความต้องการของผู้เรียน  
  2.2.2 เพื่อกำกับ ติดตาม วัดและประเมินผล การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

- จำนวน 10 ครอบครัว คือ บ้านเรียนศรีบุญจิตร บ้านเรียนพ่ึงแผ่นดิน บ้านเรียน
อินเตอร์ บ้านเรียนต้นจันทร์ บ้านเรียนเฉลิมเลี่ยมทอง บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ บ้านเรียนพรทวีโภคทรัพย์ 
บ้านเรียนเมเตอร์ฟาน บ้านเรียนดินสีวิจิตร และบ้านเรียนภรัชญา  

- จำนวน 1 ศูนย์การเรียน คือ ศูนย์การเรียนเอฟเน็ด แหลมฉบัง  

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาจาก

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
     กลุ่มเป้าหมายหลัก (แบบกลุ่มประสบการณ์) 

  2.4.1  เด็กชายชนิสร เรืองภรรยา “บ้านเรียนอินเตอร์” 
  2.4.2  เด็กหญิงธัญจิรา อิสสระพล “บ้านเรียนต้นจันทร์” 
  2.4.3  นางสาวทญากร เฉลิมเลี่ยมทอง “บ้านเรียนเฉลิมเลี่ยมทอง” 
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   2.4.4  นางสาววรพร ณะกัณฑ์ “บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ” 
  2.4.5  เด็กชายสเตฟาน แซ็คซัน สแท็นด์ฟิลด์  “บ้านเรียนเมเตอร์ฟาน” 
  2.4.6  นางสาวกุลนิษย์ ดินสีวิจิตร “บ้านเรียนดินสีวิจิตร” 
  2.4.7 นางสาวภรัชญา ขันอุดทา “บ้านเรียนภรัชญา” 
  กลุ่มเป้าหมายรอง (แบบกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  2.4.8  เด็กชายปภังกร ศรีบุญจิตร “บ้านเรียนศรีบุญจิตร” 
  2.4.9  เด็กชายภูริช พึ่งแผ่นดิน “บ้านเรียนพ่ึงแผ่นดิน” 
  2.4.10  เด็กชายอธิวีร์ พรทวีโภคทรัพย์ “บ้านเรียนพรทวีโภคทรัพย์” 
  2.4.11 ศูนย์การเรียนเอฟเน็ด แหลมฉบัง 
 

  2.5 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณ..... … 13,480……….บาท 
   ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 

             

     1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

             

     2. ประชุมคณะกรรมพิจารณา
จัดทำแผนฯ จำนวน 8 คน    
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
คนละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวนั คนละ 100 บาท 

        
 

480 
 

800 

     
 

480 
 

800 
     3. ประเมนิความพร้อมการจดั
การศึกษาตามทีผู่้ยื่นความประสงค์ขอ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ 8 คน 
พนักงานขบัรถ 1 คน รวมจำนวน 9 คน 
   - ค่าเบีย้เลี้ยงกรรมการฯ จำนวน 2 วนั 
(120×2×9)  
   - ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 

        
 
 
 
2,160 
 
2,000 

     
 
 
 

2,160 
 

2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1        5,440     5,440 
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
ไตรมาสที่ 1/2565 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2/2565 
(ม.ค. – มี.ค. 65) 

ไตรมาสที่ 3/2565 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4/2565 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม วัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การ
เรียน 

             

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ              
 2. ประชุมคณะกรรมฯ จำนวน 12 คน    
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
คนละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 
   - ค่าอาหารกลางวนั คนละ 100 บาท 

     
720 

 
1,200 

        
720 

 
1,200 

     3. นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศนูย์ 
การเรียน กรรมการฯ 12 คน พนักงาน
ขับรถ 1 คน รวมจำนวน 13 คน 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ จำนวน 2 วัน 
120×2×13 
   - ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง 

     
 
 
 
 
3,120 
3,000 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

3,120 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2     8,040         

รวมทั้งสิ้น     8,040   5,440     13,480 

 
 หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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 2.6  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
    2.6.1   เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของบ้านเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาย่างเต็มศักยภาพ 
2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ

เสมอภาคผู้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว เข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
     2.6.2  เชิงคุณภาพ 

1) บ้านเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาย่างเต็มศักยภาพ 
2) ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาคผู้จัดการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว เข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

  2.7  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู้เรียนได้รับการกำกับติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ทำให้เกิด

ประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว/ศูนย์การเรียน ที่มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
 
 
   ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต์)                                         (นางสุนีย์  แก้วอุไร)    
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                       (นายจิรกร  ฐาวริัตน์)                                          
                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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โครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
            ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอารยา  ตันติธีรกุล 
ลักษณะโครงการ              ใหม่                ต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาดำเนินการ      ไตรมาสที่  2/2566  (เดือนมกราคม 2566) 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม : การปรับเปลี่ยนระบบ             

การเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์

ชาติที่ท่านเลือก) 
                    โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้

แสดงออกและนำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ              
มีทักษะ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  :  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทฯ  
ที่ท่านเลือก) 

  นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในด้านที่ตนเองถนัด นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถได้แสดงออก และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ เพ่ือนำไป
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรัก             
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
      เป้าหมายของแผนย่อย  :  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน            
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
                                 แนวทางการพัฒนา  :  จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
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                                 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (อธิบายความสอดคล้องของโครงการ
กับแผนย่อยฯ ท่ีท่านเลือก) 

              โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ได้แสดงออกและนำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ        
มีทักษะ ในการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ  :  ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายรวม  :  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 : เป้าหมายรวม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและ
ภูมิใจในชาติ 

1.4  แผนระดับที่ 3 
1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
3) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2567) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทย    
หันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด            
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต และได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70              
ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ดังนั้น เพ่ือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นเวทีที่ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตา
สาธารณชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงจัดทำโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การเรียน
การสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยจัดให้มีเวทีประกวดแข่งขัน และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม
โรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ต่อไป 
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    2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือเปนการจัดเวทีใหนักเรียนได้แสดงออกถึงความรูความสามารถดานศิลปหัตถกรรม 
ดานวิชาชีพ และดานวิชาการ  
  2.2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

                   โรงเรียนในสังกัด จำนวน 51 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในระดับกลุ่มโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกตัวแทนแต่ละรายการไปแข่งขันใน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี 
  2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
           -  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อม
ในการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก                    

  -  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถดาน
ศิลปหัตถกรรม ดานวิชาชีพ และดานวิชาการ และมีผลงานเปนที่ประจักษ 

   2.4  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
2.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม 2566 

  2.6  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  32,860 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
   ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1/2566 ไตรมาสที่ 2/2566 ไตรมาสที่ 3/2566 ไตรมาสที่ 4/2566 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประสานการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ณ จังหวัด
ราชบุรี 

             

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1คนx270บาทx2วัน    540          

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 9คนx240บาทx2วัน    4,320          

- ค่าพาหนะ 10คน ตามที่จ่ายจริงแต่
ไม่เกินคนละ 2,000 บาท 

    20,000         

- ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 10คนx800บาท
x1คืน 

    8,000         

รวมทั้งสิ้น - - - 4,860 28,000 - - - - - - - 32,860 
 
        หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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    2.7  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.7.1   เชิงปริมาณ 
    โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

70 ปีการศึกษา 2565 ในระดับกลุ่มโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
     2.7.2  เชิงคุณภาพ 

  นั ก เรียน  ครู  และบุ คลากรทางการศึ กษาได แสดงออกถึ งความรู ความสามารถ 
ดานศิลปหัตถกรรมดานวิชาชีพ และดานวิชาการ โดยมีผลงานเปนที่ประจักษ     

2.8  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  2.8.1  กลุ่มโรงเรียนในสังกัดดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
            2.8.2  นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในด้านที่ตนเองถนัด และมีความ

พร้อมในการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 
 
          (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ       
                        (นางสาวอารยา  ตันติธีรกุล)    
 
                     

           (ลงชื่อ)............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        
                    (นางสุนีย์  แก้วอุไร)                                              
                                               ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 

                                        (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายจิรกร  ฐาวิรัตน์) 

                                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายสมศักดิ์  ทองเนียม) 

                                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 
 
 
 







 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
 
 

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

 
 

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

 
 

จัดพิมพ์/เรียบเรียง 
นางสาวธัญลักษณ์  จำจด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 
 
 




