


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

ในการแข่งขันฯ

ย.5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ย.4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและ
ทุกระดับ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงข้ึน

สร้างความเป็นธรรม และ
ลดความเหล่ือมล้้าในทุกมิติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง

อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต : อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

การลดความเหล่ือมล้้า 
สร้างความเป็นธรรมในทุก
มิติ

ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ความม่ันคง เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม

ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพ่ิมข้ึน

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน การลงทุนในพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับ
การยกระดับ

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

2. คนไทยได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของ
พหุปัญญาดีข้ึน

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

คนไทยทุกคนได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมข้ึน

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง

การพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย

การพัฒนาช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น

การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน

การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี

มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ. และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567) สพม.ชบรย
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต



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

ในการแข่งขันฯ

ย.5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ย.4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้และ
ทักษาะท่ีจ้าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

วัยเรียน/วัยรุ้น มี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน
 รู้จักคิดวิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีส้านึก
พลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสารและท้างาน
ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีข้ึน

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

คนไทยเป็นมนุษย่ีสมบูรณ์ 
มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตราฐานและสมดุลท้ัง
ด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม และจิตวิญญาณ
ท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน

มีระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
มากย่ิงข้ึน

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

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

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 ส้าหรับการท้าวิจัยต่อยอด เพ่ือขยาย
ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมท้ัง
จัดท้าหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีท้ังในและต่างประเทศ 
รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ของภูมิภาคอาเซียน

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

การพัฒนาหลักสูตร 
การวัด การประเมิน 
การพัฒนาครู การ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

การส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้กับ
นักเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ 
และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

การยกระดับศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัย
ท้างานให้สอดคล้อง
กับความสามารถ
เฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองท่ีดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

จัดให้มีระบบสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เรียน 
โดยเฉพาะผู้ท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ

พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็น

องค์กรขีดสมรรถนะสูง

แผนปฏิรูปประเทศ
(พ.ศ. 2561- 2565)

ด้านการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล

การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง
 และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์

การปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21

การปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21

การปฏิรูปเพ่ือลดความ
เหล่ือมล้้าทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ. 
ปี งปม. 64 - 65 ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ

 แผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

(พ.ศ. 2565 - 2567)
สพม.ชบรย

ข้อท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงและความปลอดภัย

ข้อท่ี 2 สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ

ข้อท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา

 กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 - 2567
สพม.ชบรย

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความ
ม่ันคงและความปลอดภัยจากภัยทุก
รูปแบบ

สร้างโอกาส และความ
เสมอภาคการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างท่ัวถึงท่ีมีคุณภาพ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ก้ากับติดตาม ประเมินผล ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ด้านคุณภาพ

ข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

•  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล
•  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
•  ส่งเสริมจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง



 

คำนำ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงมีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนา ระยะ 3 ปี ซึ่งมี
การวิเคราะห์สภาพองค์กรปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
แผนฉบับนี้จึงได้มีการกำหนดการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและการบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดที่มีคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด 
และผู้มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
เหตุผลและความจำเป็น 

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

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  
มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมทั ้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที ่จัดการศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษา ดำเนินการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานด้านการศึกษา 
ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะ
สำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมายการปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จได้จะต้องมีระบบการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนา เป็นจุดเชื่อมประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ  
3 ปี  (พ.ศ. 2565 - 2567) โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

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

 ที่ตั้ง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตั้งอยู่ เลขที่   25/11 หมู่ 5  
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 เว็บไซต์ www.spm18.go.th 

  

http://www.spm18.go.th/
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อาณาเขตติดต่อของจังหวัดชลบุรี 
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้  ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   
           จังหวัดจันทบุรี และระยอง 
ทิศตะวันตก   ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 

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

                                                             ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 
เขตการปกครอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รับผิดชอบพ้ืนที่ให้บริการ 2 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งแต่ละจังหวัดแบ่งการปกครอง ดังนี้ 

1. จังหวัดชลบุรี   แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น  11 อำเภอ 92 ตำบล  687 หมู่บ้าน  
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง  
9 แห่ง เทศบาลตำบล 29 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง 
คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง  
อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา  อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบางละมุง  
อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง จำนวนประชากร 1,566,885 คน 

 2. จังหวัดระยอง  แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 54 ตำบล 439 หมู่บ้าน 80 ชุมชน
ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง 
 จังหวัดระยอง มี 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเขาชะเมา อำเภอบ้านฉาง อำเภอวังจันทร์ 
อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จำนวนประชากร 741,524 คน 
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ภารกิจและอำนาจหน้าที่ 

กฎ กระท รวงแบ่ งส่ วน ราชการภ าย ใน สำนั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า พ .ศ . 2560 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

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

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 

กลุ่มอำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสนิทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

(ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

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

การศึกษา  
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

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

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

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

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

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

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

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

มอบหมาย 

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

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา   
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน   
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา   
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ   
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

8 

ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น   
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์   
(ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

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

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

มอบหมาย 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
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     ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้าง ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 66 คน 
ดังนี้ 
 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จำนวน    1 คน 
 - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จำนวน    3 คน  
 - ศึกษานิเทศก์        จำนวน   10 คน   
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)     จำนวน   33 คน   
 - ลูกประจำ       จำนวน     1 คน 
 - พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างช่วยราชการ   จำนวน   12 คน 
 - ลูกจ้างชั่วคราว      จำนวน     6 คน 

 มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
ในสถานศึกษา จำนวน 4,858 คน มีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง 
จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน  
รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 97 คน ข้าราชการครู จำนวน 3,789 คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค (2) จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 61 คน พนักงานราชการ จำนวน 98 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวน 762 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 
ตารางท่ี  1     แสดงจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จังหวัดชลบุรี 
(จำนวนโรงเรียน) 

จังหวัดระยอง 
(จำนวนโรงเรียน) 

ขนาดเล็ก นักเรียน 1 – 359 คน 3 2 
ขนาดกลาง นักเรียน 360 – 1,079 คน 8 8 
ขนาดใหญ ่ นักเรียน 1,080 – 1,679 คน 7 1 
ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,680 คน ขึ้นไป 13 9 

รวมโรงเรียน 31 20 
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น 51 
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ตารางท่ี  2 แสดงข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564) 
 

ที ่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยม

ต้น 
มัธยม
ปลาย 

ปวช. 

1 ชลบุรี “สุขบท”   1,641 1,182   2,823 
2 ชลราษฎรอำรุง   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 คลองก่ิวยิ่งวิทยา   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 อุปถัมถ์)                      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   1050 685   1,735 
31 สิงห์สมุทร   1,584 2,000   3,584 

รวมจังหวัดชลบุรี 246 29,256 22,445 75 52,022 
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ที ่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม 
ประถม มัธยม

ต้น 
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 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม   236 213   449 
7 ระยองวิทยาคม ปากน้ำ   478 309   787 
8 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ 

ระยอง  
  657 387   1,044 

9 บา้นค่าย   1,325 746   2,071 
10 ปลวกแดงพิทยาคม   1,386 766   2,152 
11 นิคมวิทยา   1,132 695   1,827 

12 แกลง”วิทยสถาวร”   1,598 1,116   2,714 
13 วังจันทร์วิทยา   968 765   1,733 
14 เขาชะเมาวิทยา   185 166   351 
15 ชำนาญสามัคคีวิทยา   902 722   1,624 
16 ชำฆ้อพิทยาคม   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 0 30,509 
รวมทั้งสิ้น  246 47,818 34,392 75 82,531 
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ตารางท่ี 3 เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา (สหวิทยาเขต) 

ที ่ ชื่อสหวิทยาเขต 
จำนวน
โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ชำฆ้อพิทยาคม 
6. สุนทรภู่พิทยา 
7. ห้วยยางศึกษา 
8. มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ
การศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สรุปเป็นรายด้าน  ได้ดังนี้  

 
ด้านโอกาสทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ดำเนินส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้ 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจนอย่างถูกต้อง 

• ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ  

 
ด้านคุณภาพการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 
41.44 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ระดับ 
37.03 
 
 

การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ตารางท่ี  3   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

คะแนน : ร้อยละ 
 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่าเฉลี่ย  
4 กลุ่มสาระ 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 
ระดับจังหวัดชลบุรี 57.23 37.78 28.68 31.80 38.87 
ระดับจังหวัดระยอง 56.65 36.58 26.78 31.10 37.78 
ระดับ สพม.ชบรย 59.80 41.33 31.49 33.15 41.44 
ผลตางระดับประเทศกับ 
เขตพื้นที ่

+5.51 +6.95 +6.03 +3.26 +5.44 

 
 

 
 
 
 
 

0

0

0

0

0

54.29

34.38

25.46

29.89

36.01

59.8

41.33

31.49

33.15

41.44

0 10 20 30 40 50 60 70

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยรวม

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
4 กลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ

ระดับ 

กลุ่มสาระ 
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ตารางที ่ 4   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

                                                                                    คะแนน : ร้อยละ 
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คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ ค่าเฉลี่ย  
5 กลุ่มสาระ 

ระดับประเทศ 44.36 29.94 26.04 35.93 32.68 33.79 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 45.22 29.73 26.33 36.32 33.04 34.13 
ระดับจังหวัดชลบุรี 48.79 33.97 29.79 37.66 35.63 37.17 
ระดับจังหวัดระยอง 48.17 32.86 29.30 37.61 35.88 36.76 
ระดับ สพม.ชบรย 48.58 33.59 29.63 37.65 35.71 37.03 
ผลต่างระดับประเทศกับ 
เขตพื้นที ่

+4.22 +3.65 +3.59 +1.72 +3.03 +3.24 
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เฉลี่ยรวม

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
4 กลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563

ระดับ สพม.ชบรย ระดับประเทศ

ระดับ 
กลุ่มสาระ 
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ตารางท่ี  5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 - 2563 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เปรียบเทียบ 
ปี 2562-2563 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 50.27 52.11 59.08 59.38 59.80 +0.42 
ภาษาอังกฤษ 35.21 32.95 31.84 37.13 41.33 +4.20 
คณิตศาสตร ์ 33.80 30.38 33.77 30.56 31.49 +0.93 
วิทยาศาสตร์ 37.44 34.37 38.60 31.54 33.15 +1.61 
เฉลี่ยรวม 39.18 37.45 40.82 39.65 41.44 +1.79 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2563

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2559 2560 2561 2562 2563



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ตารางท่ี  6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 – 2563 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   

คะแนน : ร้อยละ 
สาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบ 

ปี 2562 - 2563 ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 56.85 52.96 51.32 46.29 48.58 +2.29 
สังคมศึกษาฯ  37.63 36.23 36.72 37.69 37.65 -0.04 
ภาษาอังกฤษ 30.18 31.34 34.99 32.46 33.59 +1.13 
คณิตศาสตร ์ 28.02 28.37 36.06 30.04 29.63 -0.41 
วิทยาศาสตร์ 33.50 31.89 32.86 31.77 35.71 +3.94 

เฉลี่ยรวม 37.23 36.15 38.39 35.65 37.03 +1.38 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 – 2563

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

2559 2560 2561 2562 2563



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ตารางท่ี  7    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 

คะแนน : ร้อยละ 
วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย             
ระดับเขตฯ 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 55.14 59.38 +4.24 54.29 59.80 +5.51 
ภาษาอังกฤษ 33.25 37.13 +3.88 34.38 41.33 +6.95 
คณิตศาสตร ์ 26.73 30.56 +3.83 25.46 31.49 +6.03 
วิทยาศาสตร์ 30.07 31.54 +1.47 29.89 33.15 +3.26 

รวมเฉลี่ย 36.30 39.65 +3.36 36.01 41.44 +5.43 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

ปีการศึกษา 2562 และ 2563

2562 2563



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ตารางท่ี  8     เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับประเทศ กับค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่   

ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 
คะแนน : ร้อยละ 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

+/- 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย             

ระดับเขตฯ 
ผลต่าง 

+/- 
ภาษาไทย 42.21 46.29 +4.08 44.36 48.58 +4.22 
สังคมศึกษาฯ 35.70 37.69 +1.99 35.93 37.65 +1.72 
ภาษาอังกฤษ 29.20 32.46 +3.26 29.94 33.59 +3.65 
คณิตศาสตร ์ 25.41 30.04 +4.63 26.04 29.63 +3.59 
วิทยาศาสตร์ 29.20 31.77 +2.57 32.68 35.71 +3.03 

รวมเฉลี่ย 32.34 35.65 +3.31 33.79 37.03 +3.24 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศกับค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

ปีการศึกษา 2562 และ 2563

2562 2563



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มีผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ  ได้แก่  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

•  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

•  ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด) ผลการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด และ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด 

•  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผลการดำเนินงาน
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A โดยมีค่าคะแนน 90.14 
 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กฎหมาย ยทุธศาสตร์ และแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2565 – 2567) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก   
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ   
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ ารับการศึกษาตามวรรค  
ที่หนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการ       
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา   
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามวรรคสาม รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

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

▪  การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอ
ภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ  โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในก ารแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ื ออำนวย
ประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) 
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
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รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต        
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่    
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และ 

มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี  
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน                  

ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมทำ เพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบน
พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับ
การสร้างสมดุล ทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ

ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
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ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดย
ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและ 
เอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การ
พัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพ
การกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) 
การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก          
ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 1. แผนย่อยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย  
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติและมีเป้าหมายให้คนไทย                  
มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์    
ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมาย
ของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา          
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

▪ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
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มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่ 1. แผนย่อยการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี ที่สมวัยทุกด้าน 
โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะการควบคุม 
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมาย
ของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา     
ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 4) จัดให้
มีพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย
ของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ 
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง  
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน
วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความ
เหลื่อมล้ำ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การ
ปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 
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กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกำหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 
1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) การปฏิรูปกลไก และ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนและกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

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

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา ดังนี้ 1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา     
ภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว     
โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก      
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ 
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า มียุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิต
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และพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ                    
วัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนด
นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก    

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบท สังคมไทย  

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ื นฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ     
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม        
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ทันสมัยและเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์     
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
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ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษา มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
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5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี 
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน 
และสามารถดำเนินการ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- 2565 ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม        
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ        

ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ              
ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่  
สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ มีจำนวนนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5  สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้ เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 วิสัยทัศน์ 
ผู้นำองค์กรด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ด้วยวิถี

พอเพียง อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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พันธกิจ 
  1. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  4. พัฒนาระบบการนิเทศ ตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังระบบ 

ยุทธศาสตร์ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ                   
ในการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
                     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างความเท่าเทียมทางการเรียนรู้ 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมนำสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมสร้างระยองให้เป็นเมืองนวัตกรรมการศึกษาสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำ ผู้เรียนมีงานทำอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของ

สถาบัน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและมีงานทำสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร เชื่อมโยงทุกระดับ มีองค์ความรู้     
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะ และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  

3. สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งเสริมก ารพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนทุกช่วงวัยให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะเพ่ือการมีงานทำ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะชีวิตบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Education) 



 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

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

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  (Structure : S1) 

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

นโยบายการกระจายอำนาจมีข้อจำกัดการปฏิบัติใน
บางภารกิจ 
 

 
2.  ด้านผลผลิตและบริการ (Product and service : S2) 

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

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

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

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

 
4.  ด้านการเงินและงบประมาณ  (Money  : M2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาจากทุกภาคส่วน 
2. การบริหารงบประมาณโดยการมีส่วนร่วม 

การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
จัดการศึกษา ตามภารกิจหลัก กลยุทธ์ และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
ทำให้สามารถดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ 
ของหน่วยงาน 
3. การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณทำให้ 
มีความคล่องตัวในการปฏิบัติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
4. การควบคุมกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ ทำให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. สถานศึกษามีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนใน 
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

 
5.  ด้านวัสดุ อุปกรณ์  (Material : M3) 

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

 

 
6.  ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

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

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

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

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

 

2.  ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

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

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

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

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

 
4.  ด้านเทคโนโลยี  (Technological = T) 

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

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

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายของหน่วยงานอ่ืนๆ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพ่ือกำหนดทิศทาง  
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) 

 วิสัยทัศน ์

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  
สู่คุณภาพที่ยั่งยืน 

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

Polite  Morality)    

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ

ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลความปลอดภัยด้านเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษา
ต่อ เพ่ือการมีงานทำและปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญ 
สมรรถนะตรงตามสายงาน และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กำกับติดตาม ประเมินผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
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เป้าประสงค ์

1. ผู้ เรียนยึดมั่ นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยด้านเพศวิถี ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับ
วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

3. ผู้ เรียน และสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มีสมรรถนะและทักษะ 
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานทำและปรับตัวในการ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญ สมรรถนะ
ตรงตามสายงาน และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีระบบบริหารจัดการ กำกับติดตาม 
ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 
นโยบายและกลยุทธ์ 

ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ 
▪ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
▪ สร้างโอกาส และความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง             

ที่มีคุณภาพ 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 
▪ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
▪ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
▪ ส่งเสริมจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 
▪ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ กำกับติดตาม ประเมินผล ที่ มีประสิทธิภาพ                       

ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบายข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงและความปลอดภัย 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความม่ันคงและความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน               
ในการสร้างภูมิคุ้ มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง                  
และภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ รวมถึงความรู้ 
ความเข้าใจด้านเพศวิถใีห้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 5. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning รวมถึงความพร้อม ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
 6. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิ เวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัย                    
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 
 7. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ เรี ยน ครู และบุคลากร                   
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 8. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที 
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 

นโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 
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แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้หลักสูตร

การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
2. โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านตามมาตรการโรงเรียน

ปลอดภัย (Safety School) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ประจำปีงบประมาณ 2565 
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นโยบายข้อที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
อัตราการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร
วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพของ  
แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากลบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนต่อจนจบ
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียน  
การประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
 2. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการ การวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็ก
ด้อยโอกาส 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และประสาน
ช่วยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มี
คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และ
แนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จำเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
 4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 สนับสนุนทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี สำหรับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

4.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  
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 5. ระดมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อย่างเท่าเทียมกัน 
  6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันทางสังคม เพ่ือกำกับ ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของสังคม 
 6.3 ส่งเสริมระบบการติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส  
เด็กพิการ เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างด้าว ให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ  
ลดอัตราการออกกลางคัน 
 6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์แนะแนวของจังหวัด เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ                       
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ประจำปี 2565 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2565 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่น 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน

ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค  ประจำปีการศึกษา 2564 
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นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ 
▪ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
▪ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
▪ ส่งเสริมจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา    
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พ้ืนฐาน (O-NET) 

ร้อยละ 41.33 ร้อยละ 43.33 ร้อยละ 46.33 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ              
ตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน           
ตามพหุปัญญา 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน              
การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 
 แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครอง                  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
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2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นำไปสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

5. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & 
Learning 

6. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 

7. เสริมสร้าง พัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
7.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย สามารถใช้ทักษะ

ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
7.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้

สื่อสารในชีวิตประจำวันและสื่อสารกับชาวต่างชาติ   
7.3 ส่งเสริมการใช้ภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  

เพ่ือการสื่อสารกับประชากรในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เข้ามาทำงานหรือเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
7.4 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 
7.5 ส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย สมรรถนะทางร่างกายให้ เกิด 

ความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
7.6 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
7.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
8. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำของผู้เรียน โดย

โรงเรียนสามารถจัด เองหรือสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา หน่ วยงาน องค์กรและ  
สถานประกอบการ 

9. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและสถาน
ประกอบการในการศึกษาต่อ การฝึกทักษะอาชีพ การฝึกงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

พัฒนาคุณภาพครู 
1. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning/ 

Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
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2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะ             
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนแต่ละกลุ่มสาระ/วิชา และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

5. ส่งเสริมระบบการนิเทศ ทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
และการนิเทศโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนและ  
การให้บริการแก่ชุมชน 

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

โครงการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงวันหยุด 
7.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานภายในสถานศึกษาของจิตอาสาจากองค์กรและ

สถานประกอบการต่างๆ  
8. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ

บริหารจัดการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ตามความต้องการและความจำเป็น เพ่ือประสิทธิภ าพในการบริหาร
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน  

9. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ  

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

วิทยฐานะตามท่ีกำหนด 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

การเป็นครูมืออาชีพ และการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะบุคคลและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 
12. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ เป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
13. พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ

ระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
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พัฒนาหลักสูตรและอ่ืนๆ 
1. พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสาม

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

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

3. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจัดการเรียนรวม 
4. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 

รวมทั้งดำเนินการให้มกีารขยายผล 
5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
6. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ

ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
7. พัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  

7.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้ เรียน 
ทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

7.2 ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีศูนย์รวมสื่อเพ่ือการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน  

7.4 ส่งเสริมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง  

7.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ หลักสูตรเพ่ือการมีงานทำควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ  

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

7.7 สร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวในสถานศึกษา และจัดระบบแนะแนว
การศึกษา ทั้งด้านอาชีพ และทักษะชีวิต เพ่ือการศึกษาต่อ การทํางาน และการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

7.8 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา การใช้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ทางการศึกษา นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารเพ่ือสมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ กำหนดช่องทางเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  
สื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เทคนิควิธีการวัดประเมินผล เทคนิควิธีการบริหาร
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การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน สถานศึกษา ไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรู             
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

11. สงเสริมใหสถานศึกษาสร้างเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือการอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามร่างกรอบ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชลบุรี ระยอง 
5. โครงการการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
6. โครงการการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษาสากล 

The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR 
7. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ด้วยการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
8. โครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลระดับ ScQA 
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด สำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

10. โครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
11. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
12. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (กตปน.) 
13. โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและ

แต่งตั้งใหม่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 
14. โครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ภายใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
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15. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน * 
16. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะความฉลาดรู้การอ่าน 

(การอ่านข้ันสูง) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น * 
17. โครงการส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ

ระดับชาติและนานาชาติ  (ONET/PISA) *  
18. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 * 
19. โครงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง * 
20. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่ งแวดล้อมศึกษาเพ่ือส่งเสริมจัดการศึกษาอย่างยั่ งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง * 
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นโยบายข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ กำกับติดตาม ประเมินผล ทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอ่ืนๆ 

สัดส่วน 3 : 2 สัดส่วน 3 : 2 สัดส่วน 3 : 2 

ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา                 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ                     
การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์                 
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 
1.1 จัดโครงสร้างองค์การ (ระบบงาน) และโครงสร้างการบริหารงาน (กลไกการทำงาน) 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.3 จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

1.4 กำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายต่างๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

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

1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มีการบริหารจัดการตามบริบทที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามคำรับรองและ
มาตรฐานที่กำหนด  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน 
และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้มี
คุณภาพตามคำรับรองและมาตรฐานที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถานศึกษา 

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

6. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับ
โรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

7. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
9. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

10. บูรณาการระบบกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา 
11. พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน 

  
 แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 – 2567) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564
และหลักเกณฑ์ ว 10/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งประมาณ 2565 
ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ว 845) 
การบริหารสัญญาและขั้นตอนกระบวนการควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี การจำหน่ายพัสดุ” 

4.  โครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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โครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 
 

นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

นโยบายข้อที่ 1 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความม่ันคงและ
ความปลอดภัย 
กลยุทธ์ ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาให้มี
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและ 
ภัยคุกคามแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

1. พัฒนาครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
หลักสูตรการสอน
เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

19,620 19,620 19,620 58,860 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    2. เสริมสร้าง
มาตรการความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาอยา่ง
รอบด้าน ตาม
มาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety 
School) ภายใต้ 
“ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน 
ทันเวลา” ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 

439,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

439,300 439,300 1,317,900 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

นโยบายข้อที ่2 
สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ สร้างโอกาส 
และความเสมอภาค
การเข ้าถ ึงบร ิการ
ทางการศ ึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงที่
มีคุณภาพ 
 

อัตราการเรียนต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

1. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัตงิานการ
แก้ไขปัญหาเด็ก 
ออกกลางคัน  
ปีการศึกษา 2565 

40,920 40,920 40,920 122,760 กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่
เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทาง
การศึกษาท่ี
เหมาะสมตาม
ความจำเป็น 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
85 
 

ร้อยละ 
90 
 

2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูร
ผู้ดำเนนิการคัดกรอง
คนพิการทาง
การศึกษา รุ่น 1 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

28,800 28,800 28,800 86,400 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียน
ยากจน 
 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

3. ส่งเสริมพัฒนา
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน 
ประจำปี 2565 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

18,000 

30,000 
 
 
 
 
 

18,000 

30,000 
 
 
 
 
 

18,000 

90,000 
 
 
 
 
 

54,000 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

4. สนับสนุนและ
ติดตามการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา การ
จัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข 
หรือทุนเสมอภาค  
ประจำปีการศึกษา 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

นโยบายข้อที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ 
▪ ส่งเสริมและ

พัฒนาสมรรถนะ
ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันระดับ
นานาชาติและ
เทียบเคียงสู่
มาตรฐานสากล 
▪ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern 
Economic 
Corridor : EEC) 
 
 
 

101,560 101,560 101,560 304,680 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
95 

2. พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่อการ
อ่านออกเขียนได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ตามนโยบาย
เดินหน้าและ
พัฒนาการอ่านออก
เขียนได ้

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 



 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

▪ ส่งเสริมจัดการ
ศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals : SDGs) 
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร้อยละของครูสอน
ภาษาอังกฤษ ได้รับ
การพัฒนาและ
ยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
95 

3. การพัฒนา
คุณภาพจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ
ความสามารถทาง
ภาษาสากล CEFR  
 

15,000 15,000 15,000 45,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
พ้ืนฐาน (O-NET) 

ร้อยละ 
41.33 

ร้อยละ 
43.33 

ร้อยละ 
46.33 

4. ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

1,000 1,000 1,000 3,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลจัด
การศึกษา 

ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีสอนใน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับการ
เตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และ

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

5. การจัดการความรู้
เพื่อขับเคลื่อนสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง 

5,000 5,000 5,000 15,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 



 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

 

58 

นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

วิทยาศาสตร์) ใน
การประเมินระดับ
นานาชาติตาม
โครงการ PISA 
ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ี
สามารถจัดการเรียน
การสอนตามพหุ
ปัญญา 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

6. เตรียมความ
พร้อมเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้ ตามร่าง
กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) 
 

46,100 46,100 46,100 138,300 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลจัด
การศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับการคัดกรอง
เพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

7. ขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้การ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี และ
วิทยาการคำนวณ 
ด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 
 
 

16,420 16,420 16,420 49,260 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 



 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

 

59 

นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

8. การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
ระดับ ScQA 

37,930 37,930 37,930 113,790 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    9. ส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา โดยตน้
สังกัด สำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    10. นิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 

43,200 43,200 43,200 129,600 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 



 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

 

60 

นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

    11. นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

332,960 332,960 332,960 998,880 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

    12. ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง (กตปน.) 

332,200 332,200 332,200 996,600 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    13. ส่งเสริมสมรรถนะ
การวิจัยในชัน้เรียน
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
ภายในโรงเรียน
สังกัด สพม.ชบรย  

17,040 17,040 17,040 51,120 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    14. ประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่บรรจุ
และแต่งตั้งใหม่  
สังกัด สพฐ. ใน
ระยะเวลา 1 ป ี

40,000 40,000 40,000 120,000 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 



 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

 

61 

นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

    15. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาพหุปัญญา
ของผู้เรียน * 
 

31,560 31,560 31,560 94,680 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    16. พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ความฉลาดรู้การ
อ่าน (การอ่านขัน้สูง) 
สำหรับชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน้ * 
 

20,000 20,000 20,000 60,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    17. ส่งเสริมความ
ฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดบั
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
(ONET/PISA) * 
 

21,200 21,200 21,200 63,600 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 



 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

    18. พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ช่วยสู่การเปน็
ครูมืออาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 * 

485,500 485,500 485,500 1,456,500 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

    19. ขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียน
สุจริตของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง * 

50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

    20. ขับเคลื่อน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อส่งเสริมจัด
การศึกษาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable 
Development 
Goals : SDGs) และ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง * 
 

26,000   26,000   26,000   78,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 



 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง  

 

63 

นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

นโยบายข้อที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ กำกับ
ติดตาม ประเมินผล 
ทีม่ีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภบิาล 
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ประชุมทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
(พ.ศ. 2565 – 2567) 
และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ สพม.ชบรย 

34,620 34,620 34,620 103,860 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

สัดส่วนของเวลาที่
ครูใช้เพื่อการเรียน
การสอน และงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนต่อ 
งานอ่ืนๆ 

สัดส่วน  
3 : 2 

 
 
 
 
 

สัดส่วน  
3 : 2 

 
 
 

 

สัดส่วน  
3 : 2 

 
 
 
 

 

2. พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เก่ียวกับการ
ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหนง่
และวิทยฐานะและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์ 
ว 9/2564 และ
หลักเกณฑ์ ว 10/2564 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

6,850 6,850 6,850 20,550 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

ร้อยละของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 
Corridor: EEC) ได้รับ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ 

จัดการศึกษาตาม
บริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 
70 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
80 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
90 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 
65 

3. ฝึกอบรม หลักสตูร
การดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี
งบประมาณ 2565 
ภายใต้กฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่รัฐต้องการส่งเสริม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
(ว 845) การบริหาร
สัญญาและขั้นตอน
กระบวนการควบคุม
พัสดุ การจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
และการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี การ
จำหน่ายพสัด ุ

45,080 45,080 45,080 135,240 กลุม่
บริหารงาน
เงินและ
สินทรัพย์ 

    4. จัดตั้งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
 
 

23,000 23,000 23,000 69,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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นโยบาย/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2565 2566 2567 รวม  

     5. พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
องค์ความรู้และ
เสริมสร้างเครือข่าย
การบริหารจัดการ
การศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

25,000 25,000 25,000 75,000 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง โครงการที่เห็นชอบให้บรรจุลงในแผนฯ แต่ทั้งนี้ จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมแล้ว  



 

 

 
 

ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ 

  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 - 2567 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                

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

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน นโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
กำหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้ งกำหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ  วิ เคราะห์  พิ จารณ ารายละเอียดของโครงการที่ เสนอ  
ของบประมาณ ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

3. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน 
ระยะเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และวงเงินงบประมาณ 

4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ และชี้แจงในสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อน 
แผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ ชี้แจงในสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2565 - 2567) ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงานแบบมี
ส่ วนร่ วม  ยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล  สร้างความ เข้ าใจเกี่ ยวกับ ทิ ศทางการจัดการศึ กษา ให้บุ คลากร 
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง และผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   

3. ขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสหวิทยาเขต ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 

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

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการ
ได้ตรงตามความต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและการประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยมีการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

 
การติดตามและประเมินผล 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 







 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
 
 

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

  
 
 

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

 
 

จัดพิมพ์/เรียบเรียง 
นางสาวธัญลักษณ์  จำจด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 
 
 






