


คํานํา 

 

  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในรอบ  6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จัดทําข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ กํากับ ติดตาม ความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหบรรลุตามเปาหมายตามท่ีกําหนด  ซ่ึงประกอบดวย โครงการ
จํานวน   36  โครงการ  งบประมาณรวมท้ังสิ้น  546,524,495  บาท  
  กลุมนโยบายและแผน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน ฉบับนี้จะเปนขอมูลสําหรับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 
          กลุมนโยบายและแผน 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
มิถุนายน 2565 
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สวนที่ 1 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยกําหนดโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษา นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และยุทธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงประกอบดวยโครงการ 36 โครงการ   
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

กลยุทธขอท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและความปลอดภัย   จํานวน 3 โครงการ 

1 สงเสริมการจัดการเรียนรูครูผูสอนกลุมสาระ 
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใชคูมือ  
"รูคิด รูทัน ปองกันยาเสพติด" 

-  1,800 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2 พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรูหลักสูตรการสอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

5,000 14,620 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3 เสริมสรางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
อยางรอบดาน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) ภายใต "ระบบดี มีภูมิคุมกัน 
ทันเวลา” 

100,000 439,300 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 2 สรางโอกาส ความเสมอภาค และการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
จํานวน 6 โครงการ 
4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดาน

เจตคติและจิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียนรวมของ
ครูสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง 

 
ไมใชงบประมาณ 

กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผูดําเนินการ 
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

- 28,800 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

6 พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการแกไขปญหา 
เด็กออกกลางคัน ปการศึกษา 2565 

- 40,920 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

7 สงเสริมพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและ 
คุมครองเด็กนักเรียน ประจําป 2565 

25,000 30,000 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 

8 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

535,547,675 - กลุมนโยบาย
และแผน 

9 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดวยกระบวนการรับ
นักเรียน 

19,000 - กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21    
จํานวน 19 โครงการ 
10 สงเสรมิสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรยีนเพ่ือพัฒนา 

การจัดการเรียนรูของครู ภายในโรงเรียนสงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

- 17,040 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

11 การจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

- 9,160 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

12 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
รองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีบรรจุและ 
แตงตั้งใหม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป 

- 40,000 
กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

13 สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

- 1,000 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

14 การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาของครูภาษาตางประเทศท่ีสอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง โดยใชกระบวนการนิเทศแบบรวมพัฒนา
เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

 
ไมใชงบประมาณ 

กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
15 การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง 
- 43,200 กลุมนิเทศ

ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

16 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- 180,000 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศกเพ่ือใหมี
ทักษะในการนิเทศออนไลนและการจัดเก็บ
สารสนเทศอยางเปนระบบ 

- 84,060 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

18 ถอดบทเรียนครูผูสอนท่ีเปนตนแบบการจัดการ
เรียนรู รูปแบบ Online On-hand และ On-
demand 

- 52,540 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

19 พัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะท่ี
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 และ
พัฒนาพหุปญญาของผูเรียน 

- 12,200 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

20 การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตาม
กรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

- 15,000 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

21 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (กตปน.) 

- 332,200 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

22 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล
ระดับ ScQA 

- 37,930 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

23 สงเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม
ท่ีสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) 
 

- 101,560 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

24 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือ
การอานออกเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายเดินหนาและพัฒนาการอานออกเขียนได 

- 300,000 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

25 เตรียมความพรอมเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ตามรางกรอบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

- 46,100 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

26 การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิด
วิเคราะหและการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไมใชงบประมาณ กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

27 สงเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยตนสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

- 30,000 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

28 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณดวยการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก 

- 16,420 กลุมนิเทศ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
จํานวน 8 โครงการ 
29 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 และ
หลักเกณฑ ว 10/2564 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

- 6,850 กลุมบริหารงาน
บุคคล 

30 ฝกอบรมหลักสูตร “การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ประจาํปงบประมาณ 2565 ภายใตกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีรัฐตองการ
สงเสริม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 (ว 845) การ
บริหารสัญญาและข้ันตอนกระบวนการควบคุม

- 45,080 กลุมบริหารงาน
การเงินและ
ทรัพยสิน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วงเงิน (บาท) 

ผูรับผิดชอบ รับจัดสรรจาก 
สพฐ. 

สพม.ชบรย 

พัสดุ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป การจําหนายพัสดุ” 

31 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและ
เสริมสรางเครือขายการบริหารจัดการการศึกษาใน
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 

- 25,000 
กลุมพัฒนาครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา 

32 จัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 

- 21,200 กลุมนโยบาย
และแผน 

33 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(พ.ศ.2565 – 2567) และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

- 34,620 กลุมนโยบาย
และแผน 

34 คาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ (ธุรการโรงเรียน) 8,070,000 - กลุมบริหารงาน
บุคคล 

35 คาจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(ครูคลังสมอง)  

377,220 - กลุมบริหารงาน
บุคคล 

36 คาตอบแทนการจางอัตราจางครูผูทรงคุณคาแหง
แผนดิน 

374,000 - กลุมบริหารงาน
บุคคล 

วงเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 36 โครงการ 544,517,895 2,006,600  
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ในรอบระยะเวลา 6 เดือน คือตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565   ดังนี้ 
 
กลยุทธขอท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและความปลอดภัย  จํานวน 3 โครงการ 
 - โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใชคูมือ "รูคิด 
รูทัน ปองกันยาเสพติด" งบประมาณ  1,800  บาท อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- โครงการพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรูหลักสูตรการสอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง งบประมาณ 19,620 บาท          
อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- โครงการเสริมสรางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอยางรอบดาน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) ภายใต "ระบบดี มีภูมิคุมกัน ทันเวลา งบประมาณ  539,300  บาท รอดําเนินการ 

กลยุทธขอท่ี 2 สรางโอกาส ความเสมอภาค และการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
จํานวน 6 โครงการ 

- โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดานเจตคติและจิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียนรวม
ของครูสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง  ไมใชงบประมาณ อยูระหวางดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  งบประมาณ  
28,800 บาท  อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการแกไขปญหาเด็กออกกลางคัน ปการศึกษา 2565 งบประมาณ      
40,920 บาท  อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- โครงการสงเสริมพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน ประจําป 2565 งบประมาณ 
55,000 บาท  อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 - โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบประมาณ
535,547,675  บาท อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาดวยกระบวนการรับนักเรียน งบประมาณ 19,000  บาท อยูระหวาง
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

กลยุทธขอท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จํานวน             
19 โครงการ 

- โครงการสงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู ภายในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง งบประมาณ  17,040  บาท อยูระหวางดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

- โครงการการจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง งบประมาณ 9,160  บาท อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
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- โครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีบรรจุและแตงตั้งใหม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ  40,000  บาท อยูระหวาง
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
งบประมาณ  1,000  บาท อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
 - โครงการการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนภาษาของครูภาษาตางประเทศท่ีสอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยใชกระบวนการนิเทศแบบรวมพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ไมใชงบประมาณ  อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
งบประมาณ  43,200  บาท  บาท อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  งบประมาณ  180,000  บาท 
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแลว 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศกเพ่ือใหมีทักษะในการนิเทศออนไลนและการจัดเก็บ
สารสนเทศอยางเปนระบบ  งบประมาณ  84,060  บาท  อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการถอดบทเรียนครูผูสอนท่ีเปนตนแบบการจัดการเรียนรู รูปแบบ Online On-hand และ On-
demand  งบประมาณ  52,540  บาท  อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 และ
พัฒนาพหุปญญาของผูเรียน  งบประมาณ  12,200  บาท อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR  
งบประมาณ  15,000  บาท  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแลว 

- โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (กตปน.)  งบประมาณ  332,200  บาท  อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลระดับ ScQA งบประมาณ  37,930 บาท รอดําเนินการ  
- โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) งบประมาณ  101,560  บาท อยูระหวาง
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือการอานออกเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายเดินหนาและพัฒนาการอานออกเขียนได  งบประมาณ  300,000  บาท รอดําเนินการ 

- โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตามรางกรอบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  งบประมาณ 46,100  บาท  รอดําเนินการ  

- โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหและการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไมใชงบประมาณ  รอดําเนินการ  

- โครงการสงเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยตนสังกัด สํานักงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง  งบประมาณ  30,000  บาท รอดําเนินการ 

- โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณดวยการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก  งบประมาณ  16,420  บาท  รอดําเนินการ  
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กลยุทธขอท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
จํานวน 8 โครงการ 

- โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 และหลักเกณฑ                  
ว 10/2564 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565  งบประมาณ  6,850  บาท ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  

- โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 2565 ภายใตกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีรัฐตองการสงเสริม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 (ว 845) การบริหารสัญญาและ
ข้ันตอนกระบวนการควบคุมพัสดุ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และการตรวจสอบพัสดุประจําป การจําหนายพัสดุ”  
งบประมาณ 45,080  บาท ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและเสริมสรางเครือขายการบริหารจัดการการศึกษา
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  งบประมาณ  25,000  บาท ดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการแลว   

- โครงการจัดต้ังงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 
งบประมาณ  21,200  บาท ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว   

- โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2565 – 2567) และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  งบประมาณ    
34,620 บาท ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  

- โครงการคาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ (ธุรการโรงเรียน) งบประมาณ  8,070,000  บาท อยูระหวาง
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการคาจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ครูคลังสมอง) งบประมาณ  377,220  บาท            
อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

- โครงการคาตอบแทนการจางอัตราจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน งบประมาณ  374,000  บาท           
อยูระหวางดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
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   สรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ 2564  (6 เดือน)  ซ่ึงกําหนดไวจํานวน  4  นโยบาย รวมท้ังสิ้น  จํานวน  36  โครงการ         
ผลปรากฏวาดําเนินการไปแลว 7 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ  22  โครงการและรอดําเนินการ 7 โครงการ      
โดยจําแนกเปนรายกลยุทธไดดังนี้  โดยจําแนกเปนรายกลยุทธไดดังนี้   
     

ท่ี กลยุทธ จํานวน 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินงานแลว ระหวางดําเนินการ รอดําเนินการ 

1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงและความม่ันคงและ
ความปลอดภัย    

3 - 3 - 

2 สรางโอกาส ความเสมอภาค และ
การเขาถึงบริการทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

6 - 5 1 

3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

19 2 11 6 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการและสงเสริมการ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

8 5 3 - 

 รวม 36 7 22 7 

1. โครงการท่ีดําเนินงานไปแลว  จํานวน 7 โครงการ  คิดเปนรอยละ 19.44 
2. โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงาน  จํานวน 22 โครงการ  คิดเปนรอยละ 61.11  
3. โครงการท่ีรอดําเนินงาน  จํานวน 7 โครงการ  คิดเปนรอยละ 19.44 
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอดําเนินงาน สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ  

1 สงเสริมการจัดการเรียนรูครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา โดยใชคูมือ "รูคิด รูทัน 
ปองกันยาเสพติด" 

   - 1,800 640 1,160 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

2 พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียน 
รูสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการ
จัดการเรียนรูหลักสูตรการสอน 
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

   5,000 14,620 12,240 7,380 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

3 เสริมสรางมาตรการความปลอดภัย
ในสถานศึกษาอยางรอบดาน ตาม
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) ภายใต "ระบบดี 
มีภูมิคุมกัน ทันเวลา” 

   100,000 439,300 - 539,300 สงเสริมการจัด
การศึกษา 

4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาเรียนรวม ดานเจตคติและ
จิตวิทยาการจัดการศึกษาเรียน 
รวมของครูสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

   ไมใชงบประมาณ 
 

- - นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอดําเนินงาน สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา 

   - 28,800 23,140 5,660 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
6 พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการ

แกไขปญหาเด็กออกกลางคัน ป
การศึกษา 2565 

   - 40,920 - 40,920 สงเสริมการจัด
การศึกษา 

7 สงเสริมพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองเด็กนักเรียน ประจําป 
2565 

   25,000 30,000 - 55,000 สงเสริมการจัด
การศึกษา 

8 สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   535,547,675 - 390,140,924 145,406,751 นโยบายและ
แผน 

9 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดวย
กระบวนการรับนักเรียน 

   19,000 - - 19,000 สงเสริมการจัด
การศึกษา 

10 สงเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของครู ภายในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

   - 17,040 - 17,040 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการแลว อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอดําเนินงาน สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ  

11 การจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนสู 
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

   - 9,160 - 9,160 
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

12 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา
ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหม สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป 

   - 40,000 15,000 25,000 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

13 สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

   - 1,000 - 1,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

14 การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ
เรียนการสอนภาษาของครูภาษา 
ตางประเทศท่ีสอง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง โดยใชกระบวนการ
นิเทศแบบรวมพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

   ไมใชงบประมาณ - - นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

15 การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุร ีระยอง 

   - 43,200 - 43,200 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการแลว อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอดําเนินงาน สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ  

16 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการ ศึกษาของสถานศึกษา 

   - 180,000 180,000 - นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
17 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษา 

นิเทศกเพ่ือใหมีทักษะในการนิเทศ
ออนไลนและการจัดเก็บสารสนเทศ
อยางเปนระบบ 

   - 84,060 - 84,060 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

18 ถอดบทเรียนครูผูสอนท่ีเปนตนแบบ
การจดัการเรียนรู รูปแบบ Online 
On-hand และ On-demand 

   - 52,540 - 52,540 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
19 พัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริม 

สรางสมรรถนะท่ีตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 และ
พัฒนาพหุปญญาของผูเรียน 

   - 12,200 3,600 8,600 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

20 การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู
ภาษา อังกฤษตามกรอบความ 
สามารถทางภาษาสากล CEFR 

   - 15,000 7,840 7,160 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
21 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง (กตปน.) 

   - 332,200 - 332,200 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

 



14 
 

ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการแลว อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอดําเนินงาน สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ  

22 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู 
มาตรฐานสากลระดับ ScQA 

   - 37,930 - 37,930 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
23 สงเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู

ราย วิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับ
อุตสาหกรรมเปาหมายของเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) 

   - 101,560 33,760 67,800 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

24 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพ่ือการอานออกเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
เดินหนาและพัฒนาการอานออกเขียน
ได 

   - 300,000 - 300,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

25 เตรียมความพรอมเพ่ือการปรับปรุง
หลัก สูตรและกระบวนการเรียนรู 
ตามรางกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

   - 46,100 - 46,100 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

26 การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ทักษะการคิดวิเคราะหและการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของครูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ไมใชงบประมาณ - - นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
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ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการแลว อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอดําเนินงาน สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ 

27 สงเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมิน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยตนสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ชลบุรี ระยอง 

   - 30,000 - 30,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

28 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูการออกแบบ 
และเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ 
ดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

   - 16,420 
 

- 16,420 
 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 
29 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง
และวิทยฐานะและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ ว 9/2564 และ
หลักเกณฑ ว 10/2564 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

   - 6,850 6,850 - บริหารงานบุคคล 

30 ฝกอบรมหลักสูตร “การดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางประจําปงบประมาณ 2565 
ภายใตกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีรัฐตองการสงเสริม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 (ว 845) การ
บริหารสัญญาและข้ันตอนกระบวนการ 

   - 45,080 42,624 2,456 บริหารงาน
การเงินและ
ทรัพยสิน 
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ท่ี ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอดําเนินงาน สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ  

 ควบคุมพัสดุ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
และการตรวจสอบพัสดุประจําป การ
จําหนายพัสด”ุ 

        

31 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีองค
ความรูและเสริมสรางเครือขายการ
บริหารจัดการการศึกษาในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 

   - 25,000 25,000 - พัฒนาครูและ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

32 จัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดิน 
และสิ่งกอสราง 

   - 21,200 4,889.52 16,310.48 นโยบายและ
แผน 

 
33 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (พ.ศ.2565 – 2567) และการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

   - 34,620 22,134 12,486 นโยบายและ
แผน 

34 คาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ (ธุรการ
โรงเรียน) 

   8,070,000 - 3,931,040 4,138,960 บริหารงาน
บุคคล 

35 คาจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (ครูคลังสมอง) 

   377,220 - 187,860 189,360 บริหารงาน
บุคคล 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
สถานะการดําเนินงาน งบประมาณ กลุมงาน 

ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

รอ
ดําเนินงาน 

สพฐ.เพ่ิมเติม ตามแผน เบิกจาย คงเหลือ 

36 คาตอบแทนการจางอัตราจางคร ู
ผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

   374,000 - 170,000 204,000 บริหารงาน
บุคคล 

 รวม 7 22 7 544,517,895 2,006,600 394,807,541.52 151,716,953.48  
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รายงานโครงการ 

กลุม บริหารงานบุคคล   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน  พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการ              

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ    

ว 9/2564 และหลักเกณฑ ว 10/2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา  () ไตรมาสท่ี 1  (  ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ ......100.......... 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...1....  ปงบประมาณ 2565 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)        

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี 

ระยอง จํานวน 418 ราย ประกอบดวย  

1. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 155 คน  

 1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 42 คน  

 1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 113 คน  

2. ขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 255 คน  

3. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 8 คน 

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต (ผลการดําเนินงาน) 

1. กิจกรรมท่ี 1 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา  วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 
   - มีผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา เขารวมจํานวน  122 คน 

2. กิจกรรมท่ี 2 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู 
วันท่ี 23 ตุลาคม 2564 

- มีผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู เขารวมจํานวน  447 คน    
3. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 8 คน 

 - เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูและตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไดรับ

ทราบนโยบายการบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  

    - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา  

   - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนขอตกลงในการพัฒนางาน ตรวจสอบ

คุณสมบัติ และจัดทําหลักฐานประกอบการเสนอขอรับการประเมิน  
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   - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความความพึงพอใจในการชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา  

   - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและขยายผลไปยังบุคลากร               

ในสถานศึกษาได  

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ (ผลการดําเนินงาน) 

    - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูและตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไดรับ

ทราบนโยบายการบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  

    - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา  

   - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนขอตกลงในการพัฒนางาน ตรวจสอบ

คุณสมบัติ และจัดทําหลักฐานประกอบการเสนอขอรับการประเมิน  

   - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความความพึงพอใจในการชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา  

   - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและขยายผลไปยังบุคลากร               

ในสถานศึกษาได  

 -  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

   เชิงปริมาณ  

    - รอยละ 80 ของผูเขารับการพัฒนา ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ  

    - รอยละ 80 ของผูเขารับการพัฒนา มีความพึงพอใจในการเขารับการพัฒนาและมีเจตคติ

ท่ีดีตอการบริหารงานบุคคล  

    - รอยละ 80 ของผู เขารับการพัฒนา มีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับหลักเกณฑฯ               

หลังจากการเขารับการพัฒนาสูงข้ึน  

    - รอยละ 80 ของผูเขารับการพัฒนาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดไปยังบุคลากร

ในสถานศึกษาได  

   เชิงคุณภาพ  

    - ผูเขารับการพัฒนามีความพึงพอใจตอการเขารับการพัฒนาและมีเจตคติท่ีดีตอการ

บริหารงานบุคคล 

           ความกาวหนาตอดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

กิจกรรมท่ี 1 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา  วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 

- ในภาพรวมผูเขารวมโครงการฯ มีความพอใจอยูในระดับมากข้ึนไป (ไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ) คิดเปนรอยละ 96.52 
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- รอยละ 98.26 ของผูเขารับการพัฒนา  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักเกณฑฯ หลังจากการ
เขารับการพัฒนาสูงข้ึนระดับมากข้ึนไป 

         - รอยละ 96.52 ของผูเขารับการพัฒนาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดไปยังบุคลากร                 
ในสถานศึกษาไดมากข้ึนไป 

กิจกรรมท่ี 2 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู  
วันท่ี 23 ตุลาคม 2564 
  - ในภาพรวมผูเขารวมโครงการฯ มีความพอใจอยูในระดับมากข้ึนไป (ไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ) คิดเปนรอยละ 94.20 
       - รอยละ 95.16 ของผูเขารับการพัฒนา  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักเกณฑฯ หลังจากการ
เขารับการพัฒนาสูงข้ึนมากข้ึนไป 
         - รอยละ 98.06 ของผูเขารับการพัฒนาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดไปยังบุคลากร                 
ในสถานศึกษาไดมากข้ึนไป 

 - ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...1.......  ปงบประมาณ 2565  

   ประชุมสรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูฯ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ผูเขารวมประชุม 

จํานวน 160 คน  

มีผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยากรและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาเขารวม จํานวน  135 คน 
   ประชุมสรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูฯ ตําแหนงครูผูเขารวมประชุม จํานวน 260 คน  

มีผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู วิทยากรและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เขารวมจํานวน  460 คน    
 - การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน       6,850 บาท 

                  เบิกจาย     6,850 บาท 

  สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน    - 

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

    ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง         

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย        

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                 

มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ สามารถเขียนขอตกลงในการพัฒนางาน ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทํา

หลักฐานประกอบการเสนอขอรับการประเมิน กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและ สามารถนําความรูไปเผยแพร/ 
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ถายทอดไปยังบุคลากรในสถานศึกษาได รวมท้ัง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการปรับปรุง

ตําแหนงใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน โดยดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม สงผลใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน

กับขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานความรูและประสบการณ ในวิชาชีพ ตาม

สมรรถนะทางวิชาชีพครู และสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา นําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเด็น  

    บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการปรับปรุง

ตําแหนงใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ  

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

    บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม             

มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                 

มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ สามารถเขียนขอตกลงในการพัฒนางาน ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทํา

หลักฐานประกอบการเสนอขอรับการประเมิน กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและ สามารถนําความรูไปเผยแพร/

ถายทอดไปยังบุคลากรในสถานศึกษาได รวมท้ัง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการปรับปรุง

ตําแหนงใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน โดยดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม สงผลใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน

กับขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานความรูและประสบการณ ในวิชาชีพ ตาม

สมรรถนะทางวิชาชีพครู และสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา นําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนปฏิรูป 

   เปาหมายของแผนปฏิรูป  

    ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัว             

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย  

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                 

มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ สามารถเขียนขอตกลงในการพัฒนางาน ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทํา

หลักฐานประกอบการเสนอขอรับการประเมิน กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและ สามารถนําความรูไปเผยแพร/

ถายทอดไปยังบุคลากรในสถานศึกษาได รวมท้ัง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการปรับปรุง 
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ตําแหนงใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน โดยดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม สงผลใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน

กับขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานความรูและประสบการณ ในวิชาชีพ ตาม

สมรรถนะทางวิชาชีพครู และสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา นําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

   เปาหมายของแผนปฏิรูป  

    ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ไดรับคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธในการพัฒนาผูเรียน โดยคํานึงถึงผูปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีหางไกล เสี่ยงภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย  

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                 

มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ สามารถเขียนขอตกลงในการพัฒนางาน ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทํา

หลักฐานประกอบการเสนอขอรับการประเมิน กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและ สามารถนําความรูไปเผยแพร/

ถายทอดไปยังบุคลากรในสถานศึกษาได รวมท้ัง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการปรับปรุง

ตําแหนงใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน โดยดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม สงผลใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน

กับขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานความรูและประสบการณ ในวิชาชีพ ตาม

สมรรถนะทางวิชาชีพครู และสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา นําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12      

   เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12     

    มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                 

มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ สามารถเขียนขอตกลงในการพัฒนางาน ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทํา

หลักฐานประกอบการเสนอขอรับการประเมิน กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษาและ สามารถนําความรูไปเผยแพร/

ถายทอดไปยังบุคลากรในสถานศึกษาได รวมท้ัง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการปรับปรุง

ตําแหนงใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน โดยดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม สงผลใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน

กับขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานความรูและประสบการณ ในวิชาชีพ ตาม

สมรรถนะทางวิชาชีพครู และสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา นําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2565 

 สรุปผลการดําเนินงาน  

 กิจกรรมท่ี 1 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา  วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 



24 
 

 
- มีผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา เขารวมจํานวน  122 คน   
- มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 115 ราย คิดเปนรอยละ 94.26  

   ผลจากการประเมินโครงการฯ พบวา   
- ในภาพรวมผู เขารวมโครงการฯ มีความพอใจอยู ในระดับมากข้ึนไป (ไดรับการพัฒนา               

อยางมีคุณภาพ) คิดเปนรอยละ 96.52 
       - รอยละ 98.26 ของผูเขารับการพัฒนา  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักเกณฑฯ หลังจากการ
เขารับการพัฒนาสูงข้ึนระดับมากข้ึนไป 
         - รอยละ 96.52 ของผูเขารับการพัฒนาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดไปยังบุคลากร ใน
สถานศึกษาไดมากข้ึนไป 
 กิจกรรมท่ี 2 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู  
วันท่ี 23 ตุลาคม 2564 

- มีผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู เขารวมจํานวน  447 คน    
- มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 207 ราย คิดเปนรอยละ 46.30  

  ผลจากการประเมินโครงการฯ พบวา   
- ในภาพรวมผู เขารวมโครงการฯ มีความพอใจอยู ในระดับมากข้ึนไป (ไดรับการพัฒนา                 

อยางมีคุณภาพ) คิดเปนรอยละ 94.20 
       - รอยละ 95.16 ของผู เขารับการพัฒนา  มีความรู  ความเขาใจ เ ก่ียวกับหลักเกณฑฯ                
หลังจากการเขารับการพัฒนาสูงข้ึนมากข้ึนไป 
         - รอยละ 98.06 ของผูเขารับการพัฒนาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดไปยังบุคลากร                 
ในสถานศึกษาไดมากข้ึนไป 

จุดแข็งของโครงการ/กิจกรรม 
  1. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนอยางดี ในการจัดกิจกรรมสราง
ความรู ความเขาใจใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงครู ใน
สังกัด 
  2. วิทยากรท่ีมาบรรยายเปนผูมีความรูและความสามารถ มีประสบการณ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
และการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะวิทยฐานะ อยางดียิ่ง 
  3. ไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมฯ ท้ัง 2 กิจกรรมเปนอยางดี 
  4. คณะกรรมการดําเนินงานใหความรวมมือกันเปนอยางดี 

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน   
 ในการจัดกิจกรรมวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 พบวามีปญหาเรื่องระบบเครื่องเสียงบางเล็กนอย 

ขอเสนอแนะ  
กิจกรรมท่ี 1 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                

ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 
1.  ควรจัดการอบรมเพ่ือทบทวนหลักเกณฑฯ ดังกลาวปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2.  อบรมใหความรูดานภาษาอังกฤษ CEFR สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
3.  แนวทางในเรื่องการเขียนประเด็นทาทาย 
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4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการในการลงมือจัดทําขอตกลงพัฒนางานของครูและผูบริหารสถานศึกษา  
(การอบรมท่ีเนนการปฏิบัติจริง) 

5.  การประเมินขอตกลงในการพัฒนา  
6.  การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร/การทําวิจัย 
7.  ควรจัดการประชุมแยกตามวิทยฐานะ 
8.  อยากใหเชิญวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยน เปนตัวอยางในการเขียนขอตกลง 

   9.  เพ่ิมระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 
กิจกรรมท่ี 2 สรางความรูความเขาใจฯ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู วันท่ี 23 ตุลาคม 2564 
๑. นวัตกรรมท่ีจะนํามาใชในการสอน 
๒. เอกสาร คูมือการปฏิบัติแตละวิทยฐานะท่ีงานบุคคลตองดําเนินการใหกับครู 
๓. การใชงาน ระบบ DPA/การเตรียมพรอมนําขอมูลเขาระบบ DPA  
๔. แนวทางการเขียน PA/ตัวอยางการเขียน PA แบบตาง ๆ/การประเมินผล PA/การสรางประเด็น

ทาทาย 
๕. ข้ันตอนแนวทางการดําเนินงานของงานบุคคลของโรงเรียน 
๖. การสรางสื่อเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับขอตกลงในการพัฒนางาน 
๗. การจัดทําวีดิโอทุกระดับวิทยฐานะ/การถายคลิป 
๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการลงมือจัดทําขอตกลงพัฒนางานของครู  

(การอบรมท่ีเนนการปฏิบัติจริง/แยกตามวิทยฐานะ/กลุมสาระฯ) 
๙. การพัฒนาความรูเก่ียวกับงานวิจัย 
๑๐.  PA กับการเลื่อนเงินเดือน 
๑๑.  ความกาวหนาทางวิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง 
๑๒.  การสงเอกสารการชวงเปลี่ยนผาน 
๑๓.  การจัดทํารายงานเอกสารแสดงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงามตาม PA  
๑๔.  การสรุปรายงานผลลัพธการพัฒนาประเด็นทาทาย 
๑๕.  ควรจัดอบรมดานการใชสื่อ IT  เครื่องมือออนไลน 
๑๖.  การคงวิทยฐานะ กรรมการประเมิน  เอกสารประกอบการประเมิน 
๑๗.  อยากใหมีการอบรมทําความเขาใจรวมกันแบบนี้อีก 
๑๘.  ข้ันตอนการทํา วPA ในแตละรอบประเมิน 
๑๙.  สื่อนวัตกรรมดิจิตอล ความหลากหลายแปลกใหมสื่อการการสอนเกมความรูตาง ๆ      

 นอกเหนือจากสื่อทํามือ 
๒๐.  แบบอยางการสอนท่ีมีคุณภาพสูหองเรียนท่ีมีคุณภาพตามการทาทาย 
๒๑.  การทําแผนการสอน 
๒๒.  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
๒๓.  เทคนิคการสอนออนไลน 
๒๔.  วิธีการเก็บงานดานการเรียนการสอน 
๒๕.  อยากใหมีวีดีโอยอนหลังใหคุณครูผูสอนในโรงเรียนไดดู เพราะเนื้อหาดีมากและมีความสําคัญ    

 กับครูผูสอน 
๒๖.  อยากใหไลฟสดในเฟส และยูทูปมากกวา จะไดมีผูรับชมมากข้ึน 
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๒๗.  อยากใหมีการอบรมใหกรรมการกอนทําการมาประเมิน 
๒๘.  ในการประเมิน ควรมีแบบฟอรมของ สพม.ชบรย  เพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกัน 
๒๙.  จัดทําเอกสารแสดงข้ันตอนการยื่นขอวิทยฐานะตาม ว9 อยางละเอียดสําหรับครูท่ีสนใจเพ่ือจะ  
       ไดวางแผนปฏิบัติงาน 
๓๐.  อยากใหมีกลุม Fb หรือ ไลนของ สพม.ชบรย เอาไวถามตอบการทําวิทยฐานะโดยเฉพาะ 
๓๑.  มีการเผยแพรเกณฑและรายละเอียดอยางตอเนื่องดีมาก 
๓๒.  จัดการอบรมใหกับคุณครูเปนประจําเพ่ือสื่อสารความเขาใจตรงกัน 
๓๓.  เปนการอบรมท่ีมีประโยชน สามารถนําไปพัฒนาตนเอง ผูเรียน และวิชาชีพได การอธิบายของ  

 วิทยากรชัดเจนดี ครอบคลุมทุกเนื้อหาท่ียังไมเขาใจ  
๓๔.  ควรจัดสงเอกสารการอบรมใหครูเตรียมพรอมกอนการอบรม 
๓๕.  เปนการทบทวน ไดความเขาใจใน วPA ชัดเจนข้ึนอีก 
๓๖.  อยากใหเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมและอยากใหทานวิทยากรลงรายละเอียดในหัวขอ                

 ตาง ๆ มากข้ึน 
๓๗.  นําไปปรับประยุกตเก่ียวกับการเรียนการสอน รวมถึงประเมินวิทยฐานะในอนาคตได 

 
****************************************** 
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รายงานโครงการ 

กลุม บริหารการเงินและสินทรัพย   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน  ฝกอบรม หลักสูตร “การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางประจําปงประมาณ 2565 

ภายใตกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีรัฐตองการสงเสริม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 (ว 845) การ

บริหารสัญญาและข้ันตอนกระบวนการควบคุมพัสดุ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และการตรวจสอบพัสดุประจําป 

การจําหนายพัสดุ”  

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา ( ) ไตรมาสท่ี 1  (  ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ ........100............ 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...1....  ปงบประมาณ 2565 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)        

 เชิงผลผลิต จํานวน 114 คน - ขาราชการครู ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน       

51 คน  

- ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ จํานวน 51 คน - คณะทํางาน จํานวน 12 คน 

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต (ผลการดําเนินงาน) 

ผูเขารวมการอบรม  1. ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน    3  คน   

                         2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน   40  คน   

                         3. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ   จํานวน 138  คน  

                         4. คณะทํางาน    จํานวน   12  คน 

                         รวมท้ังสิ้น             193  คน    

   - เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   พัฒนาบุคลากรดานงานพัสดุ ใหมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนเรี่องท่ีมีความสําคัญตอโรงเรียนโดยเฉพาะดานการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุจะตอง

โปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ (ผลการดําเนินงาน) 

พัฒนาบุคลากรดานงานพัสดุ ใหมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนเรี่องท่ีมีความสําคัญตอโรงเรียนโดยเฉพาะดานการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุจะตอง

โปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 -  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

   1. เชิงปริมาณ  

    - รอยละของผูเขารับการพัฒนาไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

    - รอยละของผูเขารับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเขารับการพัฒนา และมีเจตคติท่ีดีตอ

วิชาชีพ  
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    - รอยละของผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ หลังจากการเขารับการพัฒนาสูงข้ึน  

   2. เชิงคุณภาพ ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และรองผูอํานวยการของโรงเรียนสามารถนําความรู ความ

เขาใจท่ีเก่ียวกับระเบียบกฎหมายใหม ๆ ไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และมีการบริหาร

งบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

           ความกาวหนาตอดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   - ในภาพรวมผูเขารวมโครงการ มีความพอใจอยูในระดับมากข้ึนไป ไดรับพัฒนาอยางมีคุณภาพ คิด

เปนรอยละ 70.05 

   - รอยละ 97.00 ของผูเขารับการพัฒนา มีความพึงพอใจในการเขารับการพัฒนา และมีเจตคติท่ีดี

ตอวิชาชีพ 

   - รอยละ 98.30 ของผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ หลังจากการเขารับการพัฒนาสูงข้ึน 

- ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...1....  ปงบประมาณ 2565  

อบรมใหความรู 2 วัน  

ผูเขารวมการอบรม   

    1. ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน    3  คน   

                         2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน   40  คน   

                         3. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ   จํานวน 138  คน  

                         4. คณะทํางาน    จํานวน   12  คน 

                         รวมท้ังสิ้น             193  คน    

  - การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน         45,080 บาท 

                  เบิกจาย       42,624 บาท 

  สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน  มีการบูรณาการเพ่ือประหยัดงบประมาณของสวนราชการ 

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

    คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย        

   พัฒนาบุคลากรดานงานพัสดุ ใหมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนเรี่องท่ีมีความสําคัญตอโรงเรียนโดยเฉพาะดานการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ

จะตองโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 - การดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเด็น  

    คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา

และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สถานศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงบประมาณให มีความคลองตัวเ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษารวมถึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ซ่ึงผู

ปฏิบัติจะตองทําความเขาใจในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานถูกตอง

ตามกฎหมาย กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศท่ีเก่ียวของ ผูบริหารสถานศึกษาและผูปฏิบัติงานตองมีการศึกษา

และอบรมเพ่ือใหมีความรู มีศาสตร มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรูชัดและรูจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

    แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญท่ีจะพัฒนา

ตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของ

ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สถานศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงบประมาณให มีความคลองตัวเ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษารวมถึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ซ่ึงผู

ปฏิบัติจะตองทําความเขาใจในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานถูกตอง

ตามกฎหมาย กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศท่ีเก่ียวของ ผูบริหารสถานศึกษาและผูปฏิบัติงานตองมีการศึกษา

และอบรมเพ่ือใหมีความรู มีศาสตร มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรูชัดและรูจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนปฏิรูป 

   เปาหมายของแผนปฏิรูป  

    ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย  

    สถานศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงบประมาณให มีความคลองตัวเ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษารวมถึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ซ่ึงผู

ปฏิบัติจะตองทําความเขาใจในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานถูกตอง

ตามกฎหมาย กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศท่ีเก่ียวของ ผูบริหารสถานศึกษาและผูปฏิบัติงานตองมีการศึกษา

และอบรมเพ่ือใหมีความรู มีศาสตร มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรูชัดและรูจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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  - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12      

   เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12     

     ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สถานศึกษามีการบริหารงานดานการบริหารงบประมาณให มีความคลองตัว เ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษารวมถึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ซ่ึงผู

ปฏิบัติจะตองทําความเขาใจในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานถูกตอง

ตามกฎหมาย กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศท่ีเก่ียวของ ผูบริหารสถานศึกษาและผูปฏิบัติงานตองมีการศึกษา

และอบรมเพ่ือใหมีความรู มีศาสตร มีหลักการมีทฤษฎี มีการวิจัย จนรูชัดและรูจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2565 

  สรุปผลการดําเนินงาน  

        - มีผูสนใจเขารวมการอบรมเกินเปาหมาย  เปาหมาย 114 คน  ผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น 193  คน 

        - มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ  88.08 

             ผลสรุปการรประเมินโครงการ พบวา 

  - ในภาพรวมผู เขารวมโครงการ มีความพอใจอยูในระดับมากข้ึนไป ไดรับพัฒนาอยางมีคุณภาพ                   

คิดเปนรอยละ 70.05 

  - รอยละ 97.00 ของผูเขารับการพัฒนา มีความพึงพอใจในการเขารับการพัฒนา และมีเจตคติท่ีดีตอ

วิชาชีพ 

  - รอยละ 98.30 ของผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ หลังจากการเขารับการพัฒนาสูงข้ึน 

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน   

เนื่องจากมีการใชหองประชุมขนาดใหญทําใหการมองเห็นตัวหนังสือท่ีฉายบนโปรเจคเตอรมองเห็นไดไม 

ชัดเจน 

 ขอเสนอแนะ 

 1. ควรจัดอบรมครั้งตอไปเพ่ือชวยเหลือครูท่ียังขาดประสบการณในการทําพัสดุ 

 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหปฏิบัติในระบบ e-gp มากข้ึน 
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รายงานโครงการ 

กลุม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและเสริมสรางเครือขายการ

บริหารจัดการการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา ( ) ไตรมาสท่ี 1  (  ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ 100 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...1....  ปงบประมาณ 2565 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)        

การพัฒนาผูบริหารการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

จํานวน 4 คน 

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต (ผลการดําเนินงาน) 

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 3 คน. 

 - เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   คณะขาราชการ ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ชลบุรี ระยอง ท่ีปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดรับการพัฒนาองคความรู

ในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสถานการณวิกฤตในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

และพัฒนาแนวคิดและพฤติกรรมเกิดความตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรมซ่ึงเปนมรดกใหสืบตอไปถึงชนรุนหลัง 

และบูรณาการในการจัดการศึกษาคูไปกับการทํางาน  

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ (ผลการดําเนินงาน) 

คณะผูบริหารการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดเขารับการ

พัฒนาการพัฒนาองคความรูในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสถานการณวิกฤตในการระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรอมสรางเครือขายผูบริหารการศึกษา ในสถานการณในการระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ระหวางวันท่ี 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 -  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

   1. เชิงปริมาณ - รอยละของผูเขารับการพัฒนาไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ - รอยละของผูเขา

รับการพัฒนามีความพึงพอใจในการเขารับการพัฒนา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ - รอยละของผูเขารับการพัฒนามี

ความรู ความเขาใจ หลังจากการเขารับการพัฒนาสูงข้ึน  

   2. เชิงคุณภาพ ผูเขารับการพัฒนามีความพึงพอใจตอการเขารับการพัฒนาและมีเจตคติท่ีดีตอ

วิชาชีพ 
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           ความกาวหนาตอดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ผูบริหารการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดสรางเครือขาย

ความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาไทย และตระหนักถึงวัฒนธรรมคุณภาพในการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาภายใตบริบทความเปนกัลยาณมิตร และตระหนักถึงความสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และมีความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑใหมท่ีมีความสอดคลองตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

- ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...1.......  ปงบประมาณ 2565  

   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและเสริมสรางเครือขายการบริหารจัดการการศึกษา

ใหกับนักเรียนดอยโอกาส เขตพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีหางไกล ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย และศึกษาดูงานดานวัฒนธรรมในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายของชนเผา จํานวน 4 คน พรอมเขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

- การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน   25,000 บาท 

                  เบิกจาย 25,000 บาท 

  สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน  -  

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

    ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม  

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเด็น  

     บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

บริการของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี 

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

. - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

    บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มีตวามสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
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   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคานิยมในการทํางาน

เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนปฏิรูป 

   เปาหมายของแผนปฏิรูป  

    ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย  

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถบริหาร 

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

   เปาหมายของแผนปฏิรูป  

    ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และ

จัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติหนาท่ี รวมไปถึงการพัฒนาผูท่ีมีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาเปนผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีไมผาน

การประเมิน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย  

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถบริหาร 

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12      

   เปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12     

    คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 

ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถบริหาร 

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา พรอมสรางเครือขาย ไดรับรูขอเท็จจริงท่ีถูกตองเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายฉบับรองท่ีเก่ียวของ 

5. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2565 

 สรุปผลการดําเนินงาน - 

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน - 

 ขอเสนอแนะ - 
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รายงานโครงการ 

กลุม นโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน  จัดต้ังงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดิน 

และสิ่งกอสราง” 

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา ( ) ไตรมาสท่ี 1  (  ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ .......100............. 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...1....  ปงบประมาณ 2564 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)   
 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 1 ฉบับ      

ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต (ผลการดําเนินงาน) 
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 และ

คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ดําเนินการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ชลบุรี ระยอง ไดตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด        

- เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษาในสังกัด ไดรับการจัดสรร

งบประมาณงบลงทุน รายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามความจําเปน และขาดแคลน 

   ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ (ผลการดําเนินงาน) 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 บลงทุน รายการ คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และ

สถานศึกษาในสังกัด ตามความจําเปน และขาดแคลน 

 - ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   1. เชิงปริมาณ 1.1) ครุภัณฑ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดรับจัดสรร

งบประมาณ ป พ.ศ.2566 1.2) ครุภัณฑ และสิ่งกอสราง ท่ีสถานศึกษาในสังกัดไดรับจัดสรรงบประมาณป          

พ.ศ. 2566  

   2. เชิงคุณภาพ 2.1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดรับจัดสรร

งบประมาณป พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาครุภัณฑท่ีดําเนินและสิ่งกอสรางตามท่ีเสนอ 2.2) สถานศึกษาในสังกัดไดรับ

จัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ และสิ่งกอสรางตามท่ีเสนอขอ  

   ความกาวหนาตอดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ผลการดําเนินงาน) 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 บลงทุน รายการ คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
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 - ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...1.......  ปงบประมาณ 2565 

   1. จัดต้ังงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามหลักเกณฑ และ

แนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

    2. จัดต้ังงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ของสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ของสถานศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ 

และแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

- การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน 21,200  บาท 

                  เบิกจาย  4,889.52  บาท 

  สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน เนื่องจากไมไดดําเนินกิจกรรมการออกตรวจสภาพอาคาร

เรียนของโรงเรียนในสังกัด เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

    ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย       

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน 

รายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามความจําเปน และขาดแคลน  

 - การดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเด็น  

    บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดรับจัดสรร

งบประมาณ  งบลงทุน รายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามความจําเปน และขาดแคลน สงผลใหประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสูงข้ึน 

- การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

     หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
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   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดรับจัดสรร

งบประมาณ  งบลงทุน รายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามความจําเปน และขาดแคลน สงผลใหประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสูงข้ึน และเปนไปตามเปาหมาย 

- การดําเนินงานตอเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิรูปประเทศ  

   เปาหมายแผนปฏิรูปประเทศ    

    ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไดรับจัดสรร

งบประมาณ  งบลงทุน รายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามความจําเปน และขาดแคลน สงผลใหประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสูงข้ึน  

5. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2565 

 สรุปผลการดําเนินงาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี ระยอง และ งบลงทุน         

คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ของสถานศึกษาในสังกัด พรอมบันทึกผลการจัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ผานเว็บไซด http://budget66.jobobec.in.th  

   ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  

   เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา คณะกรรมการฯ ไมสามารถออกตรวจสภาพอาคาร

เรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดได 

   ขอเสนอแนะ     – 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

กลุม นโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน  ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 – 2567) และ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา ( ) ไตรมาสท่ี 1 (   ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ ....100....... 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...1....  ปงบประมาณ 2565 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)   
 1) ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง  

จํานวน 4 คน, ผูอํานวยการกลุมงาน/หนวยภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง จํานวน 8 
คน และเจาหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน จํานวน 4 คน รวมจํานวน 16 คน 2) สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 เลม 3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 – 
2567) จํานวน 1 เลม 4) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1 เลม  

 ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต (ผลการดําเนินงาน) 
   1) ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง 

จํานวน 4 คน, ผูอํานวยการกลุมงาน/หนวยภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง จํานวน 8 

คน และเจาหนาท่ีกลุมนโยบายและแผน จํานวน 4 คน รวมจํานวน 16 คน 2) สรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 เลม 3) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 – 

2567) จํานวน 1 เลม 4) แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1 เลม 

- เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 

2565 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัด

การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ (ผลการดําเนินงาน) 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 

2565 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัด

การศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
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- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   1) รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมนํานโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และนํา

แผนไปสูการปฏิบัติและใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) มีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 เลม 3) มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 – 2567) 

และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

จํานวนแผนละ 1 เลม 4) รอยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 

2565 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(พ.ศ. 2564 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   ความกาวหนาตอดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ผลการดําเนินงาน) 

   1) รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมนํานโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และนํา

แผนไปสูการปฏิบัติและใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) มีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 เลม 3) มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 – 2567) 

และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

จํานวนแผนละ 1 เลม 4) รอยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 

2565 – 2567) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(พ.ศ. 2564 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...1....  ปงบประมาณ 2565 

   กิจกรรมท่ี 1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2565 – 2567) และจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ดําเนินการจัดประชุมการจัดทําแผนฯ และการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2565 – 2567) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. 

  - การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน      34,620 บาท 

                  เบิกจาย    22,134  บาท 

  สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน เนื่องจาก มีการปรับลดจํานวนการจัดทําเลมเอกสาร และลด

จํานวนครั้งในการจัดประชุมลง 
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4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

- การดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ 

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

  ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย        

    มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนกรอบคูมือในการบริหารจัดการ ท่ี

มุงผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบได 

- การดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเด็น  

    บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษา รวมกันขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนน และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

    หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาต ิ

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษา รวมกันขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนน และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ 

- การดําเนินงานตอเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิรูปประเทศ  

   เปาหมายแผนปฏิรูปประเทศ    

    ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสราง

เสริมธรรมาภิบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การดําเนินงานตอเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

   เปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

    มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
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   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสราง

เสริมธรรมาภิบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   เปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

    ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ใหบริการของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสราง

เสริมธรรมาภิบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   เปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

    ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชน ถึงระดับ

จังหวัด 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีการปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพ่ิมความคลองตัว

ในการรองรบัความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

5. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2565 

  สรุปผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี 

และจังหวัดระยอง รวมถึงแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงาน รวมถึงใชเปน

เครื่องมือในการติดตามผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังการกําหนดวิธีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนไป

ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  - 

 ขอเสนอแนะ – 
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รายงานโครงการ 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา (  ) ไตรมาสท่ี 1 (  ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ 75 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...2....  ปงบประมาณ 2565 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)   
 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ไดรับ 

การการนิเทศติดตาม ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 ตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีประสิทธิภาพ 

 ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต (ผลการดําเนินงาน) 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ไดขับเคลื่อนคุณภาพ 

การศึกษาตามกลยุทธ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ โดยติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยางเปนระบบ โดยมุงเนนใหสถานศึกษา พัฒนาระบบการ
บริหาร และการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือใหผูเรียนท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยไดรับการพัฒนาอยางสมดุลเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และรักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

- เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จํานวน 

51 โรงเรียน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ (ผลการดําเนินงาน) 

   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีวัตถุประสงคหลักในการติดตามการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา เพ่ือ

ยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะอาชีพของครูใหตรงกับความสามารถเฉพาะบุคคล และสามารถ

ปรับตัวใหเรียนรูสิ่งใหมไดอยางสมดุลตามเปาหมายของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และรักการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 -  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   1. เชิงปริมาณ รอยละ 100 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัด

ชลบุรี และจังหวัดระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ไดรับการการนิเทศติดตาม ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําป

งบประมาณ 2565 ตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ  

   2. เชิงคุณภาพ รอยละ 100 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัด

ชลบุรี และจังหวัดระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีประสิทธิภาพ 
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   ความกาวหนาตอดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ผลการดําเนินงาน) 

   โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จํานวน 

51 โรงเรียน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...2.......  ปงบประมาณ 2565 

   จัดทําแผนนิเทศฯ คูมือนิเทศและเครื่องมือนิเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 จัดพิมพแผนนิเทศ 

คูมือนิเทศและเครื่องมือการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2565 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองไดจัดทําแผนนิเทศฯ คูมือนิเทศและเครื่องมือ

นิเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 จัดพิมพแผนนิเทศ คูมือนิเทศและเครื่องมือการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 

2565   

- การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน       180,000 บาท 

                  เบิกจาย     180,000 บาท 

  สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน - 

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

   คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

  ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย        

   โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน  

ไดขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงนโยบายของหนวยงานตนสังกัดสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ โดยไดรายงานผานระบบนิเทศออนไลน

ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเด็น  

    คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน  

ไดขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทประเด็น โดยไดรายงานผานระบบนิเทศออนไลนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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- การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

    คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

   โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ไดขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัดสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ โดยไดรายงานผานระบบนิเทศออนไลนท่ีสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิรูปประเทศ  

   เปาหมายแผนปฏิรูปประเทศ    

    ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

   โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ไดขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ

เปาหมายแผนปฏิรูปประเทศ   โดยไดรายงานผานระบบนิเทศออนไลนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

   เปาหมายแผนปฏิรูปประเทศ    

    กลไกการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ ครูท่ีสอนไมตรงสาขาวิชาท่ีจบ หรือครูท่ียังไมม่ันใจใน

การสอน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

   โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ไดขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ

เปาหมายแผนปฏิรูปประเทศ โดยไดรับการการนิเทศติดตาม ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจําปงบประมาณ 2564 

ตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีประสิทธิภาพ 

- การดําเนินงานตอเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

   เปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

    คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ไดขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ

เปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ  
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5. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2565 

 สรุปผลการดําเนินงาน  
 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 51 โรงเรียน ไดขับเคลื่อนคุณภาพ 

การศึกษาตามกลยุทธ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพโดยดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

   ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  - 

   ขอเสนอแนะ   - 
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รายงานโครงการ 

กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

**************************************** 

1. ช่ือโครงการ/ ช่ือการดําเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทาง

ภาษาสากล CEFR 

2. ชวงเวลาสําหรับรายงานความกาวหนา (  ) ไตรมาสท่ี 1 (  ) ไตรมาสท่ี 2  (  ) ไตรมาสท่ี 3  (  ) ไตรมาสท่ี 4 

 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการรอยละ 100 

3. ความกาวหนาตอเปาหมายโครงการ ไตรมาสท่ี ...2....  ปงบประมาณ 2565 

- เปาหมายเชิงผลผลิต (output)   
 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 220 คน 
 ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลผลิต (ผลการดําเนินงาน) 
 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR “Designing an Interactive English classroom ” 
(รูปแบบออนไลน  1 วัน) จํานวน 254 คน 

- เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   ผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษา CEFR สามารถสื่อสารดานการฟง

และการพูด การอานและการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความเปนพลโลกของและการใช

ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูและวิทยาการดานตางๆ 

   ความกาวหนาตอเปาหมายเชิงผลลัพธ (ผลการดําเนินงาน) 

   ผูเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากครูท่ีเขารวมโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR มี การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูสงผลตอการ

พัฒนาความรู ทักษะและเจตคติของนักเรียน ประกอบกับการจัดกิจกรรมของครูสอดคลองตามกรอบ CEFR ซ่ึงครูมี

การออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดมีโอกาสในการใชภาษาอังกฤษในการรวมกิจกรรม และกิจกรรมมีความสัมพันธกับ

การใชภาษาในชีวิตจริง  

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   เชิงปริมาณ รอยละ 80 ของครูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR เชิงคุณภาพ ครูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรูความสามารถในการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 
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   ความกาวหนาตอดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ (ผลการดําเนินงาน) 

   รอยละ 100 ของครูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตาม

กรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR เชิงคุณภาพ ครูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

- ความกาวหนาของกิจกรรมตามแผนประจําไตรมาสท่ี ...2.......  ปงบประมาณ 2565 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทาง

ภาษาสากล CEFR “Designing an Interactive English classroom ” (รูปแบบออนไลน 1 วัน) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR “Designing 
an Interactive English classroom ” (รูปแบบออนไลน 1 วนั ดวยโปรแกรม Zoom) มีผูเขารวมท้ังหมด 254 คน 
ประกอบดวย     

1) ครูภาษาอังกฤษสังกัด สพม.ชบรย จํานวน 222 คน  

2) ครูภาษาอังกฤษสังกัด สพป.ชบ1 จํานวน 17 คน  

3) ครูภาษาอังกฤษสังกัด สพม. นครสวรรค จาํนวน 1 คน  

4) ครูภาษาอังกฤษสังกัด สพม.เลย หนองบัวลําภู จํานวน 1 คน  

5) ครูภาษาอังกฤษสังกัด สพม.ปทุมธานี จํานวน 1 คน  

6) ครูภาษาอังกฤษสังกัด สพม.ราชบุรี จํานวน 12 คน  

   2. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR 

 ครูภาษาอังกฤษในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จํานวน 222 ไดรับ
การนิเทศการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR มีโอกาสรวมกันวิเคราะหปญหาการ
ทํางาน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ผูเรียน และประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จรวมกัน ครูท่ีรับการนิเทศและครูท่ีรวมพัฒนาไดรวมกันแบงปนความรู วิธีการ
เรียนรู แหลงการเรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมกันเลือกกิจกรรมนิเทศ ผลิตสื่อและเครื่องมือนิเทศใหเหมาะสมกับบริบทท่ี
จะสงผลตอการเรียนรูของเพ่ือนครู บันทึกขอมูลนิเทศ รวมกับวิเคราะหความสัมพันธจากการปฏิบัติการนิเทศ ครูผูรับ
การนิเทศและครูผูรวมพัฒนาสามารถสะทอนความคิดท้ังขอดีขอเสีย อธิบายและบอกความตองการของตนเองไดอยาง
ชัดเจนหลังเสร็จสิ้นการนิเทศดวยคําพูดท่ีเหมาะสม เสริมแรงทางบวก สามารถรายงานผลความสําเร็จซ่ึงกันและกัน 
ครูมีโอกาสรวมกันประมวลความรูของตนเองและเพ่ือนครูเขาดวยกันเพ่ือนําเสนอแนวคิดใหมท่ีมีความเปนไป ไดและ
สมเหตุสมผลตอการนําไปใช  
   3. สรุปผลการดําเนินงาน 

การนํากรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR มาดําเนินการการจัดการเรียนรูตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาสากล CEFR ท้ังดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
ดานการจัดการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู สําหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนรูและการวัดและ 
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ประเมินผลการจัดการเรียนรูใหสอดคลองตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR ยังเปนสิ่งใหมสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ แตครูภาษาอังกฤษท่ีไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล 
CEFR ดวยชุดนิเทศการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR สําหรับครู
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีใชกรอบความสามารถทางภาษาสากล 
CEFR ในสภาพจริง เนื่องจากตระหนักถึงความสําคัญท่ีวาประเทศไทยจําเปนตองยกระดับความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ เพราะมาตรฐานความสามารถดานภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญในการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษแบบองครวมของประเทศ กรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR คือ มาตรฐานความรู 
ทักษะ ความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาจากกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ซ่ึง
ครอบคลุมองคประกอบความสามารถทางภาษาอยางละเอียด เปนเกณฑมาตรฐานท่ีบงชี้ถึงระดับการใชภาษาอังกฤษ
ในการฟง พูด อาน เขียน นอกจากนี้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูยังตองใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค การจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรยีนควรเลือกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเสมือนจริง เปน
สิ่งท่ีนักเรียนมีประสบการณตรงและมีความเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงจะเกิดเปนแรงจูงใจในการเรียนเพราะ
นักเรียนไดเรียนในสิ่งท่ีเก่ียวของกับตนเอง มีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนเปนการเรียนการ
สอนท่ีใหความสําคัญกับนักเรียนหรือเนนนักเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง มีการจัดกิจกรรมกลุมและกิจกรรมคูเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือกัน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาจริงจากการปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการ
กระทําและสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง 

  - การเบิกจายงบประมาณ 

   งบประมาณ จํานวน       15,000 บาท 

                  เบิกจาย       7,840 บาท 

   สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายไดตามแผน เนื่องจากจัดทํารูปเลมคูมือนิเทศและเอกสารเสริมความรู

และเผยแพรในรูปแบบออนไลน  

4. ความกาวหนาของโครงการท่ีดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติ 

  - การดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

   เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ     

   คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

  ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย        

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ โดยใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล คือ กรอบอางอิงความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป  The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เปน
กรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตรง
ตามหลักมาตรฐานสากล และเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู อันจะนําไปสู
การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายเรงดวนในการยกระดับการมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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 - การดําเนินงานตอเปาหมายและแผนแมบทประเด็น 

   เปาหมายของแผนแมบทประเด็น  

    คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

สามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย ใฝเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต ครูผูสอนภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ โดยมุงเนนใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตรงตามหลักมาตรฐานสากล 

ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาสากล The Common European Framework of Reference for 

Languages: CEFR เพ่ือใหผูเรียนมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

- การดําเนินงานตอเปาหมายของแผนยอย 

   เปาหมายของแผนยอย  

    คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

   ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  ตรงตามหลักมาตรฐานสากล ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล The 
Common European Framework of Reference for Languages: CEFR เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษาะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  - การดําเนินงานตอเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิรูปประเทศ  

   เปาหมายแผนปฏิรูปประเทศ    

       ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

การพัฒนาจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล The 
Common European Framework of Reference for Languages: CEFR มุ ง เน นการจั ดการ เ รี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท้ังระบบโดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือสรางความ
เทียบเทาในระดับนานาชาติ ถือเปนกรอบและแนวทางปฏิบัติท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามหลักมาตรฐานสากลและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ควรเปนการสอนเพ่ือการสื่อสารอยางแทจริง โดยนําระดับความสามารถทางภาษาและคําอธิบายความสามารถทาง
ภาษาท่ีกรอบอางอิง CEFR กําหนดไวในแตละระดับ มาพิจารณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน
สามารถแสดงออกซ่ึงทักษะทางภาษาและองคความรูตามท่ีระบุไว  ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให
เปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู อันจะนําไปสูการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหตอบสนอง 
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นโยบายการปฏริูปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ิมระดับความสามารถใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สงผลใหผูเรียนมีความสามารถทางดานภาษอังกฤษท่ีมีมาตรฐานสากลซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

 - การดําเนินงานตอเปาหมายและตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

   เปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

    คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 

   ผลการดําเนินงานตอเปาหมาย   

    ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  ตรงตามหลักมาตรฐานสากล ตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล The 

Common European Framework of Reference for Languages: CEFR เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษาะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

5. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของโครงการไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2565 

สรุปผลการดําเนินงาน 
   โครงการการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล 

CEFR ดําเนินการอยางเปนระบบ ตอบสนองความตองการของครูไดเปนอยางดี สามารถนํานวัตกรรมไปใชจริงอยาง

สอดคลองและเหมาะสมสภาพและบริบท อีกท้ังกิจกรรมในโครงการฯ ทําใหครูมีความรู ความเขาใจ และความสามารถ

ในบทบาทของตนเองในการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล 

CEFR สามารถทําใหผูเรียนมีความสุข สนุกสนานในการฟง พูด อาน เขียนและสื่อสารผานการใชภาษาโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายและปฏิบัติไดจริง ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและประสบความสําเร็จในการเรียน 

เนื่องจากไดรับการพัฒนาวิธีการหรือสื่อการสอนท่ีทําใหผูเรียนเรียนรูตามหลักสูตร มากกวาการใชหนังสือเรียนเพียง

อยางเดียว  ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองการใหครูทําหนาท่ีท่ีสําคัญใน

การพัฒนาผูเรียน การสอนท่ีดียอมนําไปสูการเรียนรูท่ีดี ครูท่ีสามารถพัฒนาความสามารถดานภาษา ดานคิดคํานวณ

และดานเหตุผลของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพยอมสรางความเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับหองเรียนถึงระดับชาติได 

ดังนั้น การท่ีครูมีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมข้ึน จึงสรางความพึงพอใจใหกับครูเปนอยางยิ่ง 

   ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน   

   การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหสอดคลองกรอบความสามารถทางภาษาสากล 

CEFR ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 มีอุปสรรค เนื่องจากถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ท่ียังทําใหตองมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ทําใหครูและนักเรียนบางคนมีความติดขัดใน

เรื่องสัญญาณอินเตอรเน็ต สัญญาณไมชัดและครูไมสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน

ในชวงสถานการณโควิด – 19 ทําใหครูไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนรูโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางไดมาก

เทาท่ีควร นอกจากนี้ครูยังตองการความรูและความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับกรอบความสามารถทาง

ภาษาสากล CEFR มากกวานี้ เพราะปจจุบันการจัดการเรียนรูเปนไปตามปกติ ไมไดคํานึงถึงกรอบความสามารถทาง

ภาษาสากล CEFR คําศัพทท่ีใชไมไดคํานึงถึงระดับของนักเรียน 
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 ขอเสนอแนะ  
ครูมีความตองการพัฒนาความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือตามกรอบ

ความสามารถทางภาษาสากล CEFR อยางตอเนื่อง ควรใหศึกษานิเทศกสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร เนื่องจากเปนเปนความจําเปนเรงดวนท่ีตองเรงแกไขการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ี
ตองการใหนักเรียนสื่อสาร ดวยการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงอยากจะใหศึกษานิเทศกเขามาชวยให
ความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR และนิเทศติดตาม
อยางตอเนื่อง สนับสนุนสื่อ ซ่ึงจะเปนเอกสารหรือสื่อ ICT ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบ
ความสามารถทางภาษาสากล CEFR มีแนวทางและตัวอยางในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถ
ทางภาษาสากล CEFR ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขามาชวยในการวิเคราะห
ปญหาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนใหชัดเจน ชวยพัฒนาครูใหสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝกเขียน
แผนการเรียนรู ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแตละ
ข้ันตอนของการสอน เขามากระตุนใหคิด พาทํา พาเรียนรู รวมพัฒนา สนับสนุนสื่อหรือเอกสารท่ีสงเสริมใหรูและเขาใจ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล CEFR ใหมีความชัดเจน มี
กิจกรรมใหไดมีโอกาสไปศึกษาเรียนรูการจัดการเรียนรูหองเรียนอ่ืน ๆ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนครูผูสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน 
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คณะทํางาน 

 

ท่ีปรึกษา 

1. นายสมศักดิ์  ทองเนียม  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

2. นายไพทูล  อยูเกตุ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

3. นายวชิรวรรธน  วัฒนสันตพิงศ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

4. นายจิรกร  ฐาวิรัตน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

คณะทํางาน 

1. นายจิรกร  ฐาวิรัตน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

2. นางธนนันท  คณะรมย  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. นางสุนีย  แกวอุไร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

4. นางรุจนี  สีหบุตร  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

5. นางจารุรัตน  เพชรกําเนิด ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

6. นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

7. นางสาวจิตตานันท  ทองคํา ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

8. นางโสภา  สรอยสน  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. นายสมภพ  มหาคีตะ  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 

ฝายเลขานุการ 

1. นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2. นางพรเพ็ญ  สันติกันต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวมนทิรา  วุฒิสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4. นางสาวธัญลักษณ  จําจด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

5. นางสาวรติกร  ศิริมานะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

6. นางวันดี  มาคงกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นายภิญโญ  เพ่ิมพูน  ครูอัตราจาง 

 

 
 




