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คํานํา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  ตระหนักและเห็นความส าคัญใน  

การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างดี โดยมีการด าเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีแนวคิดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ในการท างาน ส่งผลให้มี การพัฒนางาน เกิดความรักความสามัคค ีมีขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ บัดน้ีการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาชลบุรี  ระยอง จึงได้จัดท า
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาขึ้น 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
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การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่ 

การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ อย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน จากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบวางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่  การก าหนด 
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดีมีความรู้มาเป็นครู
มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และ มีการวางแผนการ
พัฒนา ครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดท า
ฐานข้อมูล ก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การ วิเคราะห์ วางแผน
ก าลังคนได้ อย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลทั่วไป 

ทีต่ั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 25/11 หมู ่5  
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซต์ www.spm18.go.th 

สภาพทางภูมิศาสตร ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  
ระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรบัผิดชอบบริหาร 
จัดการในเขตพื้นที่ใน 2 จังหวัด 

จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง 
หนองใหญ่ พนสันิคม พานทอง บ่อทอง เกาะจันทร์ สัตหีบ  
บางละมุง ศรีราชา และเกาะสีชัง 

จังหวัดระยอง ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง แกลง 
บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง นิคมพัฒนา วงัจันทร์ และเขาชะเมา 

  

ส่วนที่ 1 

บทนํา 
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อาณาเขตติดต่อของจังหวดัชลบุรี  
ทศิเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทศิใต้    ติดกับจังหวัดระยอง  
ทศิตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                 จังหวัดจันทบุรี และระยอง  
ทศิตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 
                ของอ่าวไทย  
อาณาเขตติดต่อของจังหวดัระยอง 
ทศิเหนือ ติดกับอ าเภอหนองใหญ ่บ่อทอง 
            ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทิศใต้ ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
ทศิตะวันออก ติดกับอ าเภอนายายอาม แก่งหางแมว 
                 จังหวัดจันทบุรี  
ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

เขตการปกครอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง รบัผิดชอบพ้ืนที่ให้บริการ 2 จงัหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งแต่ละจังหวัดแบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1. จังหวัดชลบุรี แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 687 หมู่บ้าน  
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมอืง 9 แห่ง 
เทศบาลต าบล 29 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ  
เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอ าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  
ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จังหวัดชลบุรี มี 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม  
อ าเภอพานทอง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอศรีราชา อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่  
อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง จ านวนประชากร 1,070,209 คน 

2. จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 54 ต าบล 439 หมู่บ้าน 80 
ชุมชน ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 42 แห่ง จังหวัดระยอง มี 8 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอปลวกแดง อ าเภอแกลง  
อ าเภอนิคมพัฒนา และอ าเภอบ้านค่าย จ านวนประชากร 506,761 คน 
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ภารกิจและอํานาจหน้าที่ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหส้อดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ ท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่ 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา  
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น รวมทัง้บคุคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่ จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อมูลพืน้ฐานด้านการศกึษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้าง ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 66 คน 
ดังนี้ 

- ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  จ านวน   1 คน 
- รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    จ านวน   3 คน 
- ศึกษานิเทศก ์       จ านวน 10 คน 
- บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)    จ านวน 36 คน 
- ลูกประจ า        จ านวน   1 คน 
- พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างช่วยราชการ     จ านวน 12 คน 
- อัตราจ้าง        จ านวน   6 คน 
มีผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว  

ในสถานศึกษา จ านวน 4,858 คน มีโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง  
จ านวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ประกอบด้วย  

- ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน      48  คน  
- รองผู้บริหาร สถานศึกษา   จ านวน      97  คน  
- ข้าราขการครู    จ านวน 3,789  คน  
- พนักงานราชการ    จ านวน      98  คน  
- ลูกจ้างประจ า    จ านวน      61   คน  
- ลูกจ้างช่ัวคราว    จ านวน     762  คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564) 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษาชลบุรี  ระยอง 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
จังหวัดชลบุรี 

(จ านวนโรงเรียน) 
จังหวัดระยอง 

(จ านวนโรงเรียน) 
ขนาดเล็ก นักเรียน 1 – 359 คน 3 2 
ขนาดกลาง นักเรียน 360 – 1,019 คน 8 8 
ขนาดใหญ ่ นักเรียน 1,020 – 1,679 คน 7 1 
ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1680 คนขึน้ไป 13 9 

รวม 31 20 
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น 51 
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมลูนกัเรียนรายโรงเรยีน ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564) 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท”   1,641  1,182    2,823  

2 ชลราษฎรอ ารุง   1,501  1,999    3,500  

3 ชลกันยานุกูล   2,109  1,978    4,087  

4 แสนสุข   1,192  456    1,648  

5 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)   1,529  707    2,236  

6 อ่างศิลาพิทยาคม   852  351    1,203  
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์   194  88    282  
8 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”   1,769  1,496    3,265  
9 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”   417  187    604  

10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   288  431    719  
11 คลองกิ่วยิ่งวิทยา   372  179    551  

12 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา   378  246    624  

13 พานทองสภาชนูปถัมภ์   1,254  480    1,734  
14 พานทอง   1,024  480    1,504  
15 พนัสพิทยาคาร   1,604  1,477    3,081  
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม   358  223    581  
17 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)   69  23    92  
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา   728  565  75  1,368  
19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา   414  368    782  
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร   172  158    330  
21 บางละมุง   1,173  1,130    2,303  
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร   1,227  1,484    2,711  
23 ผินแจ่มวิชาสอน   280  164    444  
24 ศรีราชา   1,684  1,271    2,955  
25 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"   994  565    1,559  
26 บึงศรีราชาพิทยาคม   798  424    1,222  
27 สุรศักดิ์วิทยาคม   924  432    1,356  

28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   1,589  1,181    2,770  

29 เกาะสีชัง 246  88  35    369  

30 สัตหีบวิทยาคม   1,050  685    1,735  

31 สิงห์สมุทร   1,584  2,000    3,584  

รวมจังหวัดชลบุรี 246  29,256  22,445  75  52,022  
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ที่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยมต้น มัธยม

ปลาย 
ปวช. 

 

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

ระยอง 
  657  387    1,044 

9 บ้านค่าย   1,325  746    2,071 
10 ปลวกแดงพิทยาคม   1,386  766    2,152 
11 นิคมวิทยา   1,132  695    1,827 
12 แกลง "วทิยสถาวร"   1,598  1,116    2,714 
13 วังจันทร์วิทยา   968  765    1,733  
14 เขาชะเมาวิทยา   185  166    351 
15 ช านาญสามัคควีิทยา   902  722    1,624 
16 ช าฆ้อพิทยาคม   116  94    210 
17 สุนทรภู่พิทยา   459  297    756 
18 ห้วยยางศึกษา   245  129    374 
19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย   613  398    1,011 
20 มาบยางพรวิทยาคม   727  115    842 

รวมจังหวัดระยอง 0 18,562  11,947  
 

30,509 
รวมทั้งสิ้น  246 47,818  34,392  75 82,531 
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วิสัยทัศน ์

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ไดม้าตรฐานและ มีคุณภาพ
ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

ค่านยิมองคก์ร 

“ซื่อสัตย์ พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม” ตัวย่อ “ISPM” (Integrity Service mind Polite Morality) 

พนัธกิจ 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ 
ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับผู้เรยีน ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอบุัตซิ้ า 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เน้นการ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนยึดมัน่ในสถาบันหลกัของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัตภิัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ า 

3. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รบัโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. ผู้เรียนมทีักษะด้านภาษา มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยี และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ สามารถ 
สร้างนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีสมรรถนะและทักษะตรงตามสายงาน รวมถึงมี 
วัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองและสถานศกึษาในสังกัด มีระบบบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสามารถเปน็แบบอย่างที่ดีให้กับ 
หน่วยงานอ่ืน 
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นโยบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทบาทและอาํนาจหน้าที่ของกลุ่มพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1. ด าเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
2. ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
3. ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง ได้ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด ดังนี้ 

 
  

ส่วนที่ 2 

ผลการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 
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วัตถุประสงค์  1. สร้างนวัตกรรมพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบ Digital Platform  
2. พัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย  1. ครูแกนน าสร้างสรรค์นวัตกรรม จ านวน  400  คน 
2. ศึกษานิเทศก์     จ านวน     8  คน 
3. คณะท างาน     จ านวน   10  คน 

กิจกรรมทีก่ําหนด 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
2. ประชุมคณะท างาน “ประชุมปฏิบัติการพัฒนาด้วยรูปแบบ Digital  Platform 
3. ประชุมทางไกล “สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ทันยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบ Digital  Platform 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Digital  Platform และก ากับติดตาม 
5. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  5,940.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน  5,940.-  บาท 

ผลการดําเนนิงาน 

ด าเนินการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยรูปแบบ Digital  Platform เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน  เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 
2019 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการได้ จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการประชุมออนไลน์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร  สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

สรุปรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ : การเรียนรู้ทางไกลสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียนในยุค ศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบ Digital Platform  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 
 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดด้านอุบัติเหตุ  

ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้หลักการ 
การกระจายอ านาจ การมีสวนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ 

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อมสามารถ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณป์ัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหา
ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและ 
มีความสุข 

4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู ้ความเข้าใจ
แก้ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย  1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จ านวน  830 คน 
2. ผู้บริหาร/ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน 730 คน 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  309,800.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน  42,535.-  บาท 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถานศึกษาในสังกัด ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึก มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง แนวทางในการ

ด าเนินงาน มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ที่ครอบคลุม 
ทุกด้าน ทั้งด้านอุบัติเหตุ  ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม เพื่อปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยให้
ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียน 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย
อย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอน  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และคณุภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลยีงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะส่งผลกระทบต่อตนเองในภาวะคับขัน และจัดการกับ
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไก
ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับ

โครงการ : เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน  
               ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ภายใต้  
               "ระบบดี มีภูมิคุ้มกันทันเวลา" 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

กลุ่มเป้าหมายหลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทัง้เด็ก สตรี ผู้สงูอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อ
ของความรุนแรง ต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อและบุคคลที่ต้องการดูแล
เป็นพิเศษ 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การพัฒนาตามโครงการยังไม่สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม แต่โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนงานได้
ตามศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะทักษะในการปอ้งกันภัย 6 ด้าน คือ 

1. ภัยจากยาเสพติด 
2. ภัยจากความรุนแรง 
3. ภัยคุกคามในโลกไซเบอร ์
4. ภัยจาก COVID – 19 
5. ภัยจากฝุ่นละออง PM 25 
6. ภัยจากการค้ามนุษย์ เพ่ือใหค้รูที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษา จ านวน 18 แห่ง สามารถจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
และด านินการตามมาตรการโรงเรียนสีเขียว/โรงเรียนสิ่งแวดล้อม/โรงเรียนปลอดขยะได้ตามเกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ     1.  ครผูู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน/งานการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน 
จ านวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม                           จ านวน  102 คน 

2.  วิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง                                      จ านวน    15 คน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

ผลการดําเนนิงาน 
ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้บกับนักเรียนผ่าน

กิจกรรม จ านวน 10 กิจกรรม ดังนี ้
1 กิจกรรมเชิงบวก 
2. กิจกรรมรู้จกั รู้จริง 
3. กิจกรรมวาดภาพเป้าหมาย 
4. กิจกรรมโครงสร้างชีวิต 
5. กิจกรรม point C 
6. กิจกรรมวินยั 100% 
7. กิจกรรม 4R พาเพลิน 
8. กิจกรรมการสื่อสารสู่ความส าเร็จ 
9. กิจกรรมการเขียนมีพลังมากกว่าที่คิด 
10. กิจกรรม Kahoot 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  22,250.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน  20,970.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 
  

โครงการ : ค่ายเสรมิสร้างทักษะชีวิตเดก็ไทย “ปลุกพลัง Kid พิชิตปญัหา 2” 
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เป้าหมายเชิงผลผลติ     ผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลกูจ้าง ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   จ านวน  69 คน มีฐานความคิดในการ
แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

ผลการดําเนนิงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคณุธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าการปรับเปลี่ยนกจิกรรมโดยการจัดท าคู่มือการป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

2. กิจกรรมสรา้งจิตส านึกสาธารณะ ด าเนินการตามกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติพัฒนาจิตอาสาแก่
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชลบุรี ระยอง ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประโยชน์
ที่ได้ท าให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติและความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต และเกดิประโยชน์ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

3. กิจกรรมพฒันามาตรฐานด้านการประเมินคุณธรรม ด าเนินการประชุมคระกรรมการ ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน นโยบายและจุดเน้นของหน่วยเหนือ
ทบทวน SWOT ก าหนดทิศทางการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

4. พัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ ด าเนินการ ประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวขอ้ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพือ่ปรับปรุงเว็บไซต์ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาชลบุรี ระยอง ให้สอดคล้องรองรับ
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  200,000.-  บาท 

โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภบิาลในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



- 20- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน  36,000.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มกฎหมายและคดี  

 
  



- 21- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    จ านวน  50  โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 100 คน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  นักเรยีน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 
1. ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน  117 คน เข้ารับการอบรม ในวันที ่1 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสวน 
(จั่นอนุสรณ์) จงัหวัดชลบุรี จ านวน 1 วัน มคีวามพึงพอใจต่อการอบรมตามเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 46.42 

2. ครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้รับการนิเทศติดตามกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 
100  

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  -  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน  -  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือจากไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลต่อการเดินทางและการเข้าร่วมการอบรม คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทีจ่ัดแบบออนไลน์ส่งผลต่อ
กระบวนการจัดการเรียนกรสอน เพราะปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีของนักเรียนบางส่วนมีปัญหาในการรับ
สัญญาณ และความเข้าใจบางส่วนของผู้สอนที่ยังไม่ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียนแบบ
ออนไลน์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
  

โครงการ : การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู 
และผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นพลเมอืงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(English for developing teachers and directors for EEC) 



- 22- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. ครูผู้สอนเกิดความรู้ ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียน 
3. นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  นักเรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงตามแนวทางบันได 6 ขั้น ของสถาบัน
ภาษาไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการดําเนนิงาน 
1. ครูมีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อครูผู้สอน

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และการให้ข้อมูลป้อนกลับกับผู้เรียน 
2. ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในการ

พัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. ครูผู้ดูแลระบบมีความเข้าใจวิธีการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Test ทุกโรงเรียน 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  3,600.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน  3,600.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   -ไม่มี- 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
  

โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาครูผู้สอนเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้
นักเรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)  

และการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing 



- 23- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจดัการเรียนร้ด้านการรู้ดิจิทัลและด้าน
การรู้ทันสื่อและข่าวสาร 
2. ศึกษานิเทศมีทักษะด้านการสื่อสารและการจูงใจพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองสูงขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนครูผูส้อนในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนให้มีคุณภาพ 
3. ได้คู่มือแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) องค์ความรู้
ด้านการรู้ดิจิทัล และด้านการรู้ทันสื่อและขา่วสาร 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  1. การจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) องค์ความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล
และด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร 

2. ศึกษานิเทศก์ทุกคนที่เข้ารว่มโครงการสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 
เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ องค์ความรู้ด้านดิจิทัลและด้านการรู้ทันสื่อข่าวสาร 

3. โรงเรียนมีคูม่ือแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) องค์
ความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล และด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร เลือกไปปรับใช้ในบริบทของ
ตนเอง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมปฏิบัติการไปจัดท าแผนการเรียนรู้ที่สอดแทรกด้านการรู้ดิจิทัล
และด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสารได้ร้อยละ 100 

2. ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีทักษะด้านการสื่อสารและจูงใจ พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง
สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือสนับสนนุครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีแนวทางคู่มือการจัดการเรียนรู้สาระที ่
4 เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ องค์ความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล และด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสาร ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์(e-book) ใช้ในการเผยแพรรู่ปแบบออนไลน ์
งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  37,200.-  บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน     4,900.-  บาท 
ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   1. ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุม ณ สถานที่จริงได้ 

2. การประชุมเพื่อการลงมือปฏิบัติการท าได้ยากในลักษณะออนไลน์ ท า
ให้กระบวนการสังเคราะห์การจัดการความรู้ในด้านการรู้ดิจิทัล และ
ด้านการรู้ทันสื่อและข่าวสารท าได้ช้า 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

โครงการ : ขับเคลือ่นการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ “รู้ทันสื่อ ก้าวทัน
เทคโนโลยี สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล” 



- 24- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงผลผลติ     ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน จ านวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  โรงเรียนสามารถพฒันาเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบโรงเรียนสามาระด าเนินการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน จ านวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน จ านวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ได้รับการพัฒนาเทคนิคและ

รูปแบบนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3. โรงเรียนสามารถพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

สามารถด าเนินการนิเทศภายใน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจนลงสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  43,200.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน  39,820.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   - ไม่มี- 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
  

โครงการ : นิเทศพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



- 25- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 
เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. ครู/ผู้บริหารโรงเรียน และบคุลากรทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง สามารถสร้างองค์ความรู้ในการท างานโดยภาพรวมได้ไม่ต่ ากว่า 1 เรื่องและมี
แผนการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

2. โรงเรียนและกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็น
องค์กรที่น าการจัดการความรู้ไปใช้ในการด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน ์พันธกจิและเป้าหมาย
ที่ต้องการ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   โรงเรียนและกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็น
องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในการจัดการความรู้ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายที่ต้องการ 

ผลการดําเนนิงาน 
เกิดการกระตุ้น ส่งเสริมความตระหนักให้ครู/ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีวัฒนธรรมร่วมกนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้และการ
จัดการความรู้ที่น าไปปฏิบัติและพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  20,000.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน     2,200.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   บุคลากรในบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการความรู้ด้วยเห็น
เป็นเรื่องที่ตนเองได้กระท าเป็นประจ าและต้องมาเขียนสรุปองค์ความรู้ ซึ่งมองว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่
แท้จริงถ้าบุคลากรยังขาดการฝึกจัดระเบียบการจัดการความรู้ย่อมจะส่งผลในการพัฒนางานที่โลกแห่งความรู้ได้วิ่ง
น าไปข้างหน้าตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ทักษะและความรูน้ั้นล้าสมัยต่อการพัฒนางานในยุคโลกาภิวัฒน์เช่นปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
  

โครงการ : การจัดการความรู้เพื่อขบัเคลื่อนสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



- 26- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 

 
 
เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. ครูผู้รับผิดชอบการเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

จ านวน 33 คน ได้รับการอบรมการคัดกรองความพิการทางการศึกษาทั้ง 9 ประเภทและ
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Inclusive Education Program) 

2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา
ชลบุรี ระยอง จ านวน 11 คน มีความรู้ด้านการเรียนรวมและสามารถด าเนินการนิเทศ
ติดตามให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรวม 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   นักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและได้รบัการจัด
การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามความต้องการ เพื่อได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามที่กฎหมายก าหนดโดยได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ามีความสุขตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 

ผลการดําเนนิงาน 
โครงการประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้เข้ารับการอบรมยอมรับและ ได้ประโยชน์

จากการอบรมยอมรับ ได้ประโยชน์จากการอบรมจริงในด้านการให้ความรู้ สร้างเจตคติ และการเสริมทักษะให้
สามารถมีความรู้ ทักษะ เบื้องต้นต่อการคัดกรองผู้พิการ และการจัดท าแผนรายบุคคล มีการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์จากครูที่ปฏิบัติงานเรียนรวมในโรงเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  38,380.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน   12,060.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 
2019 จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งมีอุปสรรคเรื่องความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เวลาในการฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติไม่เพียงพอ และการนิเทศออนไลน์คณะครูบางแห่งขาดความร่วมมือในการ
ตอบแบบนิเทศออนไลน์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
  

โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมดา้นการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษาและด้านการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะคน  

(Inclusive Education) ของครูสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



- 27- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 
เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครปูกครอง จ านวน 150 คน 

2. วิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 10 คน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนมีทกัษะชีวิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อบรมให้ความรู้ 1 วัน) ส่งผลให้ครผูู้รับผิดชอบ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูแนะแนวได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพฒันาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนได้ สามารถน าความรู้ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. การคัดเลือกสถานศึกษาที่ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นผลดังนี้ 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสัตหีบวิทยา รางวัลเหรียญ

ทอง ได้แก่ โรงเรียนพานทอง โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และ
โรงเรียนบางละมุง รางวัลเหรียญเงิน ได้แก ่โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง โรงเรียนวัดป่าประดู่ 

- รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ ได้แก่ นายเรวัฒน์ มะศักดิ์ โรงเรียนนิคมวิทยา 

3. การตรวจเฝา้ระวังพฤติกรรมเสี่ยง โดยออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม
เนื่องในวันลอยกระทง สนธิก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองในเขตพื้นทีค่วามรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อเกิดความปลอดภัย 
ลดเหตุพฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง ได้จัดการประกวดคลิป
วีดิโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ รักอย่างปลอดภัย ห่างไกล COVID-19”ภายใตก้รอบ
แนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้ก าลังใจกันในวันวาเลนไทม์แห่ง
ความสุข ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety 
school) รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ผลการตัดสินโครงการ
ประกวดคลิปวีดิโอ “เยาวชนรุ่นใหม ่รักอย่างปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 มีดังน้ี 

-. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ AV WATPA โรงเรยีนวัดป่าประดู่ 
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก ่ทีมฝา้ยค า โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
-  รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 2 ได้แก ่ทีม KP devel โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 
-  เกียรติบัตรเข้าร่วม  

    - ทีมวิวรรค สตูดิโอ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
ประจําปี 2564 



- 28- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

    - ทีม WCW challenge t โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
    - ทีมทุ่งเหยีง โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  56,800.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน   28,120.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 
2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเช้ือจากโรค ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์อาจสงผลให้การใช้จา่ยไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณที่ก าหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  



- 29- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 
เป้าหมายเชิงผลผลติ     ผู้บริหารและครทูี่รับผิดชอบงานการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันโรงเรียนในสังกัด จ านวน 

51 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   ผู้บรหิารและครูไดแ้นวทางการแก้ไขปัญหาและติดตามเด็กออกกลางคันของโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนนิงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง อบรมให้ความรู้ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบ

งานการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันในสงักัด จ านวน 51 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 102 คน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5 คน รวมทั้งสิ้น 107 คน ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นการประชุมผ่านระบบ Cisco 
Webex Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้
ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมตามแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ เรื่อง การย้ายนักเรียน 
การติดตามนักเรียน การจ าหน่ายนักเรียนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันเพื่อให้ปัญหาเด็ก
ออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดลดลง 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  33,400.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน     6,000.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้อง
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยจัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  

โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน  
ปีการศึกษา 2564 



- 30- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 
เป้าหมายเชิงผลผลติ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการ

ให้บริการด้านการศึกษาแก่ข้าราชการครู , บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีมาตรการก ากับ ดูแล ป้องกัน 
ตลอดจนแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความพร้อมด้านสถานที่และความ

ปลอดภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการให้บริการแก่
ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป 

2. บุคลากร มีจิตสาธารณและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองดีตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย และใจที่ด ี

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน  -  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน     -  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   -ไม่มี-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอ านวยการ 
  

กิจกรรม : 5 ส “Big Cleaning Day” 



- 31- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 

 
เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. ข้าราชการครู ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน  125 คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  จ านวน 20 คน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีในการ
ประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวนรวม 96 

คน ได้รับการส่งเสริมให้มคีวามรู้ และมีการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมการมีคณุธรรม ความมีระเบียบวินัย 
มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีสติปัญญา การตรงต่อเวลา มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับแนวททางการศึกษาการจัดการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้บริหาร 
เป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าในการปฏิรูปการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน     470,770.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน     470,770.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   -ไม่มี-  

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

โครงการ : พัฒนาศักยภาพรองผูอ้ํานวยการสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิผ์ลการ
ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศกึษาให้สอดคล้องกบันโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2564 



- 32- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

 

 

 

 
เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. ข้าราชการครู ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จ านวน  86 คน 
2. คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ฯ จ านวน  26  คน 
3. คณะท างาน  จ านวน 4 คน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   ข้าราชการครู ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับการประเมินสัมฤทธ์ิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏบิัติงานใน

หน้าที่ตามเกณฑ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศกึษาตาม
กรอบภารกิจของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคระกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสซึ่งจะสามารถเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและสงัคมให้มี
คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ ซึ่งเป็นสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยคุที่มีความสลับซับซ้อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน     40,000.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน     30,310.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ฯ (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
บางส่วนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้ารับการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ได้  

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

โครงการ : ประเมนิสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผูอ้ํานวยการ
สถานศึกษาที่บรรจแุละแต่งตัง้ใหม่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ป ี
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เป้าหมายเชิงผลผลติ     1. การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

จ านวน 2 คน 
2. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง  จ านวน 44 คน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   คณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาแนวคิดและพฤติกรรมเกิด
ความตระหนักในการอนุรักษว์ัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกให้สืบต่อไปถึงชนรุ่นหลัง และบูรณา
การในการจัดการศึกษาคู่ไปกับการท างาน 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 41 คน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ และมีการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ 
ส่งเสริมการมีคณุธรรม ความมีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญกูตเวที มีสติปัญญา  
การตรงต่อเวลา มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 

งบประมาณที่ได้รับ  จ านวน     222,200.-  บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป  จ านวน     209,800.-  บาท 

ปญัหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน   สาเหตุที่ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากติดภาระกิจเร่งด่วน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

โครงการ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้าง 
เครือข่ายการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และจัดการศึกษาในสงัคม 

พหุวัฒนธรรม 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการที่ด าเนินการโดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นโครงการปกติและโครงการอบรมออนไลน์ จ านวน 15 โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,038 คน งบประมาณทใีช้ในการด าเนินงาน 907,085.- บาท 

จากการด าเนินการดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้วิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ไว้ดังนี้ 

ปญัหาและอุปสรรค ์

1. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าใหก้ารด าเนินพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งเกิด
ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนด จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการด าเนินงาน เช่น ก าหนดการประชุมเป็นรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ 
เครื่องมือในการสื่อสาร อาจไม่ครอบคลุม และยังขาดความเสถียรของเครื่องมือ 

2. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสาร มีข้อจ ากัด หากต้องการสื่อสารใน
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มใหญ่ ช่องสัญญาณในการสื่อสาร อาจไม่เพียงพอ และขาดความเสถียร 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปรับปรุงระบบสัญญาณอนิเตอร์เน็ตให้
ครอบคลุม และมีความพร้อมใช้งาน เพื่อรองรับการอบรมพัฒนาของกลุ่มข้าราชการครู ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

2. จัดหาอุปกรณ ์ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการประชุม ให้เพียงพอและพร้อมใช้
ตลอดเวลา 
  

ผลการวิเคราะห์การพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและ
ส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยแยกเป็น 

1. การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/ 
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการเสนอช่ือในการคัดเลือกเพื่อรับ 
รางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานชิงประจักษ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2563 – 2564 

ประเภทรางวัล ชื่อรางวัล ชื่อ – สกุลผู้รับรางวัล 

ระดับประเทศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง จ านวน 4 รางวัล 
     - นางสาวนวลทิพย์  นวพันธ์ุ 
     - นางอาภรณ์  อินทรเกษม 
     - นางสาววิไลวรรณ  อนนัต๊ะ 
     - นางสาวอัมรา  มารศร ี
2) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง   
    จ านวน  11 ราย 
3) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน จ านวน 2 ราย 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง จ านวน 2 รางวัล  

    - นายจาตุรนัต์  พันธวาส 

    - นางสาวศริิพร  ชอบสะอาด 

2) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง จ านวน 32 ราย 

ส่วนที่ 3 

การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศกึษา  
สู่ความเป็นมืออาชพีสอดคล้องกับปัญหาความตอ้งการจําเป็นและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเภทรางวัล ชื่อรางวัล ชื่อ – สกุลผู้รับรางวัล 

3) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน จ านวน 3 ราย 

   

 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 
พ.ศ.2565 

นางสมพิศ  เผา่จินดา ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 

 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 
พ.ศ.2564 

นางสาวสุปราณี ศรีวิชา ครู  
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 
พ.ศ.2563 

นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร ครู  
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 

 รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” 
ประจ าปี พ.ศ.2564 

นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ ผูอ้ านวยการโรงเรียนชล
ราษฎรอ ารุง 

 รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” 
ประจ าปี 2563  

นายสันติ  มุกดาสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญ
สามัคคีวิทยา 

 รางวัลคุรุสภา “ระดับด”ี ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 
2564 

นายวันชัย  ทันสมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี

 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับ
ดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ประจ าปี 2564 

นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 
2563 (ระดับดี) 

นางสาววรัญญา  ธารามาศ ครู โรงเรียนชลกันยานุ
กูล 

 รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดดุ”ี ประจ าปี 2564 

ชลบรุ ี

- นางวัลภา  เจียมจุ้ย คร ูโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 

- นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล ครู  
  โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 

- นายณรงค์  โคตรมณี  ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล 

- นางสาวสุภาพ  แป้นดี  ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล 

- นางอาภรณ์  ดวงรัตน์  ครู  
  โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 

- นางสาวพัชรี  ปิโย  ครู  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
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ระยอง 

- นายสันติ  มกุดาสนิท  ผู้อ านวยการโรงเรียน
ช านาญสามัคควีิทยา 

- นายบรรหาร  ยิ่งประยู คร ู
 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

- นางสาวสุชีรา  ศุภพิมลวรรณ  คร ู 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 

- นางสาวพิไลลักษณ์  ศิลปะระเสริฐ ครู  
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

 รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดดุ”ี ประจ าปี 2563 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

- นางณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม 

- นายปรีดา  นาคศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนเพรักษมา
ตาวิทยา 

ประเภทครูผู้สอน 

- นางชฎาวรรณ  อุบลวรรณ  ครู โรงเรียนชลราษฎร
อ ารุง 

- นางสาวนันทา  ศรีแก้ว  ครู  โรงเรียนชลราษฎร
อ ารุง 

- นางสาวอภันตรี  ฉลอง  ครู โรงเรียนช านาญ
สามัคคีวิทยา 

- นางสาวอรพิน  ปุณวัฒโฑ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ 

 รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปี
การศึกา 2563 (ปีที่ 10) 
ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ 

นางญาณกร  คชินทรโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 

 รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปี
การศึกษา 2562 (ปทีี่ 9) 
ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ 

1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่ ร.ร. เกาะจันทร์พิทยาคาร 

2. นางสาวภัทรา  จงประเสริฐ ร.ร.ชลบุรี “สุขบท” 

3. นางสาววัลนิภา อุตวงษ์ษา ร.ร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 

4. นางสาววัลลี สุทธิวารี ร.ร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 

5. นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 



- 38- รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 

 

ประเภทรางวัล ชื่อรางวัล ชื่อ – สกุลผู้รับรางวัล 
6. นางธนวรรณ ศิริมงคล ร.ร.สิงห์สมุทร 

7. นายปัณณวิชญ์ กิจศิริวัชรมณี ร.ร.สุรศักดิ์วิทยาคม 

 รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ.
2564 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มที่ 3 ผู้บรหิาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

- นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนชล
ราษฎรอ ารุง 

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 54 

บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานะวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด” และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศได้ก าหนดให้มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหม้ีความสามารถและสมรรถนะรับการพัฒนาประเทศไทย โดย
ครูเป็นกลไกส าคัญสูงยิ่งในการเตรียมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จงึได้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญงาน , ช านาญการ , ช านาญการพิเศษ และเช่ียวชาญ และมีการสง่เสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี ้

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวทิยฐานะ
และ ได้รับวิทยฐานะ ดังนี้ 

2.1.1 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน  36  คน 

2.1.2 วิทยฐานะช านาญการ   จ านวน 132  คน 

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
จ านวน 20 คน  

2.2.1 ระดับปริญญาโท จ านวน 20 คน  

ปญัหา อปุสรรค ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาและชี้แจงแนวทางใน
การด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 



กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง


