
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เอกสารล าดับที่ 3/2562 



 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 

 
ค าน า 

 
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นการด าเนินงาน 

ตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมอบอ านาจ การกระจายอ านาจ  
สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการท างาน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดโรงเรียน  
และนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีศักยภาพ 
สามารถก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ          

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน และสิ้นปีการศึกษา 2562 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สังคม อันจะเป็นการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสุขยั่งยืน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ไว้ ณ โอกาสนี้  
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
 



ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
บริบทองค์กร 

ส่ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ตั้งอยู่อำคำรหลวงปู่คร่่ำอุปถัมภ์’๓๗  
เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ต่ำบลวังหว้ำ อ่ำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์
ติดต่อ 0 3867 1180 โทรสำร 0 3867 2516 เว็บไซต์  http://www.rayong2.go.th  สนับสนุนกำร 
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด จ่ำนวน 87 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 3 อ่ำเภอ ประกอบด้วย อ่ำเภอแกลง 
อ่ำเภอวังจันทร์ และอ่ำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง  

 
แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนศึกษำสังกัดส่ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 

(ก.ต.ป.น.) 

- งานตรวจสอบการเงนิและบัญชี ระบบดูแลทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมนิการบริหารความเสี่ยง 
- ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
- ปฏิบัติงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอ านวยการ 
 

- งานสารบรรณ 
- งานช่วยอ านวยการ 
- งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
- งานพาหนะ 
- งานระบบบริหาร 
การควบคุมภายใน
และพัฒนาองค์กร 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประสานงาน 
- งานเลือกต้ังและ
สรรหากรรมการและ
อนุกรรมการ 
- งานสวัสดิการ   
สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มบริหาร 
งานบคุคล 

 

กลุ่มพฒันาครู
และบคุลากรฯ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศกึษา 

กลุ่มบริหาร    
งานการเงินฯ 

กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

 
- งานนโยบายและ
แผนพัฒนา
การศึกษา 
- งานวิเคราะห์
งบประมาณ และ
แจ้งจัดสรร
งบประมาณ 
- งานติดตาม 
ประเมิน และ
รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณและ    
ผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 
- งานจัดท าข้อมูล
การจัดต้ัง ยุบ รวม 
เลิกและโอน
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

- ด าเนินการและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล 
- ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 
- ด าเนินงาน
สารสนเทศเพื่อ   
การบริหารและ   
การจัดการศึกษา 
- ส่งเสริม สนับสนุน
และด าเนินงาน
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

- งานวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
- ส่งเสริม สนับสนุน
การมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ 
- จัดท าข้อมูลการ   
สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
ย้าย โอนและการ
ลาออกฯ 
- จัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับบ าเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ 
- ปฏิบัติการบริการ
ในการออกหนังสือ
รับรองต่างๆ การ
ออกบัตรประจ าตัว 
และการขออนุญาต
ต่างๆ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

- ฝึกอบรม พัฒนา
ก่อนแต่งตั้ง และ   
เพ่ิมศักยภาพ        
การปฏิบัติงาน 
- พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
และยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
- ด าเนินการเก่ียวกับ
การลาศึกษาต่อ  ฝึก 
อบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยภายในประเทศ 
- เสริมสร้างเครือข่าย
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ส่งเสริม และพัฒนา
หลักสูตรฯ 
- วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร การ
สอน 
- การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 
- วิจัยมาตรฐาน
การศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลฯ 
- ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรม
การนิเทศทางการ 
ศึกษา 
- งานเลขานุการ
คณะกรรมการ          
ก.ต.ป.น. 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานบริหารการเงิน 
- ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานบริหารงานบัญชี 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานบริหารงานพัสดุ 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานบริหารสินทรัพย์ 
- ให้ค าปรึกษา
สถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานบริหารการเงิน 
งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหาร
สินทรัพย์ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

- ด าเนินงานเก่ียวกับ
ศาสตร์พระราชา 
- งานส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
- ประสาน ส่งเสริม 
อปท. 
- ส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับ     
ผู้พิการ ฯลฯ 
- ส่งเสริมงานการ  
แนะแนว สุขภาพ 
กีฬา ลูกเสือ ฯลฯ 
- สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
- ส่งเสริมงานกิจกรรม
พิเศษและโครงการ
เนื่องจากพระราชด าริ 
- งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

- ส่งเสริม สนับสนุน  
พัฒนาการมีวินัยและ
รักษาวินัย 
- การสืบสวนเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน และ 
สอบสวนเก่ียวกับวินัย 
- การอุทธรณ์และ  
การพิจารณาอุทธรณ์ 
- การร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์ 
- ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- งานคดีปกครอง   
คดีแพ่ง คดีอาญา 
และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
- ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- ปฏิบัติงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหาร        
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 87 โรงเรียน แบ่งเป็นเครือข่ายการศึกษา จ านวน 6 เครือข่าย โดยมอบหมาย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ ทุกคน รับผิดชอบก ากับ ดูแล และประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่ง โดยมีปริมาณงาน  ดังต่อไปนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561) 

ตาราง  1  จ านวนบุคลากร สพป.ระยอง เขต 2    

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผอ.สพป.รย.2               -  
2 รอง ผอ.สพป.รย.2                      2 
3 ศึกษานิเทศก์    8 
4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)     26 
5 ลูกจ้างประจ า 2 
6 ลูกจ้างชั่วคราว                          17 

รวม 55 
 

ตาราง  2  จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกรายอ าเภอ  
 

ที ่ อ าเภอ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
ข้าราชการครู 

รวมทั้งหมด 

1 แกลง 54 1 645 700 
2 วังจันทร์ 14 0 149 163 
3 เขาชะเมา 14 1 157 171 

รวม 82 2 951 1,035 
 

ตาราง  3  จ านวนสถานศึกษา และจ านวนนักเรียนแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 แกลง 59 3,049 9,674 631 13,354 
2 วังจันทร์ 14 615 1,853 204 2,672 
3 เขาชะเมา 14 582 1,500 324 2,406 

รวม 87 4,246 13,027 1,159 18,432 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 
 

 

ตาราง  4  แสดงข้อมูลจ านวนครู และจ านวนนักเรียน จ าแนกตามเครือข่ายการศึกษา 
 

ที ่ เครือข่ายการศึกษา จ านวนคร ู
จ านวนนักเรียน (สพฐ.) 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 อริยมงคล  1,227 4,280 - 5,507 
2 แกลงบูรพา  734 1,853 143 2,730 
3 กรมหลวงชุมพร  663 1,884 340 2,887 
4 สุนทรภู่  425 1,657 148 2,230 
5 วังจันทร์  615 1,853 204 2,672 
6 เขาชะเมา  582 1,500 324 2,406 

รวม  4,246 13,027 1,159 18,432 
 

ตาราง  5  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามประเภทแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ ประถมศึกษา 
ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

รวม 
โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

1 แกลง 53 6 59 23 
2 วังจันทร์ 10 4 14 6 
3 เขาชะเมา 7 7 14 3 

รวม 70 17 87 32 
 

ตาราง  6  แสดงข้อมูลโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน) 
 

ที ่ โรงเรียน รุ่น ปีท่ีเข้า
โครงการ 

ต าบล อ าเภอ 

1 วัดหนองกันเกรา 1 2547 ทางเกวียน แกลง 
2 บ้านช าฆอ้ 1 2547 ช าฆ้อ เขาชะเมา 
3 บ้านชุมแสง 2 2550 ชุมแสง วังจันทร์ 
4 บ้านสองสลึง 3 2552 สองสลึง แกลง 
5 ไทยรัฐวิทยา 43  

(บ้านคลองเขต) 
3 2552 ป่ายุบใน วังจันทร์ 

 

ตาราง  7  แสดงข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ 
 

ที ่ โรงเรียน รุ่น ปีท่ีเข้า
โครงการ 

ต าบล อ าเภอ 

1 วัดเนินเขาดิน 1 2559 ทุ่งควายกิน แกลง 
2 วัดท่ากง 2 2561 พังราด แกลง 
3 บ้านห้วยทับมอญ 2 2561 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 
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ตาราง  8  แสดงข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

ที ่ โรงเรียน ปีท่ีเข้าโครงการ ต าบล อ าเภอ 
1 บ้านคลองป่าไม้ 2561 กระแสบน แกลง 
2 ชุมชนวัดกลางกร่ า 2561 กร่ า แกลง 
3 วัดสุขไพรวัน 2561 กองดิน แกลง 
4 บ้านเนินสมบูรณ์ 2561 คลองปูน แกลง 
5 วัดบุนนาค 2561 ชากโดน แกลง 
6 วัดพลงไสว 2561 ชากพง แกลง 
7 วัดพลงช้างเผือก 2561 ทางเกวียน แกลง 
8 วัดเนินเขาดิน 2561 ทุ่งควายกิน แกลง 
9 วัดถนนกะเพรา 2561 เนินฆ้อ แกลง 

10 บ้านทุง่เค็ด 2561 บ้านนา แกลง 
11 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 2561 ปากน้ ากระแส แกลง 
12 วัดเกาะลอย 2561 พังราด แกลง 
13 บ้านเนินหย่อง 2561 วังหว้า แกลง 
14 บ้านสองสลึง 2561 สองสลึง แกลง 
15 วัดคงคาวราราม 2561 ห้วยยาง แกลง 
16 บ้านมะเดื่อ 2561 เขาน้อย เขาชะเมา 
17 บ้านช าฆ้อ 2561 ช าฆ้อ เขาชะเมา 
18 บ้านสามแยกน้ าเป็น 2561 น้ าเป็น เขาชะเมา 
19 บ้านสีระมัน 2561 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 
20 บ้านชุมแสง 2561 ชุมแสง วังจันทร์ 
21 วัดป่ายุบ 2561 ป่ายุบใน วังจันทร์ 
22 บ้านพลงตาเอ่ียม 2561 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ 
23 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 2561 วังจันทร์ วังจันทร์ 
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ตาราง  9  แสดงข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวน 0 – 120 คน) 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เครือข่าย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

1 บ้านหนองคุย กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 86 
2 วัดกองดิน กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 53 
3 วัดเขาส ารอง กองดิน แกลง กรมหลวงชุมพร 82 
4 วัดไตรรัตนาราม คลองปูน แกลง กรมหลวงชุมพร 106 
5 วัดเขากะโดน ชากโดน แกลง สุนทรภู่ 77 
6 บ้านคลองทุเรียน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 60 
7 บ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 92 
8 วัดสันติวัน ชากพง แกลง สุนทรภู่ 38 
9 วัดสมอโพรง ชากพง แกลง สุนทรภู่ 98 

10 วัดคลองชากพง ชากพง แกลง สุนทรภู่ 114 
11 บ้านดอนส าราญ ทางเกวียน แกลง อริยมงคล 82 
12 บ้านเนินสุขส ารอง ทุ่งควายกิน แกลง แกลงบูรพา 84 
13 บ้านหนองไทร ทางเกวียน แกลง แกลงบูรพา 96 

14 วัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง แกลงบูรพา 105 
15 วัดจ ารุง เนินฆ้อ แกลง สุนทรภู่ 45 
16 วัดเนินทราย เนินฆ้อ แกลง สุนทรภู่ 97 
17 บ้านห้วงหิน บ้านนา แกลง แกลงบูรพา 107 
18 วัดปากน้ าพังราด พังราด แกลง กรมหลวงชุมพร 72 
19 วัดพังราด พังราด แกลง กรมหลวงชุมพร 32 
20 บ้านเนินดินแดง วังหว้า แกลง อริยมงคล 97 
21 บ้านเขาหินแท่น วังหว้า แกลง อริยมงคล 63 
22 บ้านสองพ่ีน้อง สองสลึง แกลง สุนทรภู่ 99 
23 บ้านเต้าปูนหาย สองสลึง แกลง สุนทรภู่ 55 
24 บ้านเขาตาอ๋ิน ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 85 
25 บ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 103 
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ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เครือข่าย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

26 บ้านคลองไผ่ ชุมแสง วังจันทร์ วังจันทร์ 116 
27 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ วังจันทร์ 95 
28 บ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ วังจันทร์ 108 
29 บ้านชงโค วังจันทร์ วังจันทร์ วังจันทร์ 97 
30 บ้านน้ าเป็น น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา 74 
31 บ้านมาบช้างนอน น้ าเป็น เขาชะเมา เขาชะเมา 64 
32 บ้านน้ ากร่อย ห้วยทับมอญ เขาชะเมา เขาชะเมา 101 

 
การวิเคราะห์สถานภาพ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาตามภารกิจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่ผ่านมา ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
ถึงสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทุกระดับ  ตลอดจน สภาพ 
ปัญหาปัจจุบัน และความต้องการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นแนวทางการขับเคลื่อน การบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจให้เกิดความส าเร็จ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
ระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไป อาทิเช่น การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที ่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น 
  กล่าวคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ ด าเนินการ
เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการบนบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมข้ึน การพัฒนานวัตกรรมที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างกลไก
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ก ากับดูแลสถานศึกษาที่มีสภาพและบริบทที่แตกต่างกันให้มีความพร้อม 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ ปรับปรุงบทบาท
วิธีการท างานให้เชื่อมประสานกัน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีมงานคุณภาพ  ตลอดจน  
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้บูรณาการท างานร่วมกันทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญ 
กับการรับฟัง การมปีฏิสัมพันธ์ และสังเกตความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
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จากแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ บนเป้าหมายเด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ ต้อง 

1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทุกคน 
๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องใส่ใจในการสร้างประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  ต้องติดตามการท างาน        
ทุกประเด็น และรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะ 

โดยน าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มาปรับผลผลิตและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการให้เหนือ
ความคาดหวังที่สอดคล้อง สมดุล มีความลงตัวและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ขณะเดียวกัน ก็เร่งด าเนินการ  
ให้สถานศึกษามีความใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ด้วยนวัตกรรมทางการบริหารของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนที่สนใจ
การศึกษา อยากเห็นการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีต้องการของชุมชนและสังคม เพ่ือร่วมคิด – ร่วมท า 
กับชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บนเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของเด็กระยอง ๒ เด็กดีสารภีทะเล 
“กตัญญู รู้รากเหง้า เท่าทันสังคม อุดมปัญญา รักษาวินัย มีรายได ้ใส่ใจสุขภาพ” 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

1.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                ภาพรวมทุกด้านปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับประเทศ 
ผลต่างการพัฒนา 

(-/+) 
2559 53.82 47.13 + 6.69 
2560 51.36 45.25 + 6.11 
2561 57.37 49.48 + 7.89 

 

2.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับประเทศ 
ผลต่างการพัฒนา 

(-/+) 
2559 46.41 43.19 + 3.22 
2560 42.44 39.37 + 3.07 
2561 45.68 43.14 + 2.54 



10 
 

 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 
 

 

3.  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
             ภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 

ระดับเขตพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับประเทศ 
ผลต่างการพัฒนา 

(-/+) 
2559 37.82 38.29 - 0.47 
2560 34.07 34.32 - 0.25 
2561 35.80 37.50 - 1.70 

  4.  ผลการทดสอบ O-NET  
     - ปีการศึกษา 2559  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 12  

ของประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ   
    - ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในอันดับที่  16  

ของประเทศ  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที ่9 ของประเทศ  
     - ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 21  

ของประเทศ  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 23 ของประเทศ  
5.  ผลการทดสอบ NT  
    - ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที ่11 ของประเทศ  
    - ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที ่13 ของประเทศ 
    - ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่   8 ของประเทศ 
 6.  ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ)  
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 4.72 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.08 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 2.38 
7. ผลการประเมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ KRS (KPI Report System) มีคะแนนเฉลี่ย 4.81944 อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ และตาม
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS (Action Plan Report System)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45801 อยู่ในอันดับ
ที่ 35 ของประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม (KRS + ARS) เท่ากับ 4.63873 อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ 

     -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตามาตรา 44)  KRS (KPI Report System)  อยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนน
เฉลี่ย 4.96870 อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ  

     -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System)  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 , 2 , 4  สูงกว่าเป้าหมาย 
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   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 
 

 

8. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

    -  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คะแนนเฉลี่ย 90.66  อยู่ในอันดับที่ 31 ของประเทศ   
       -  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คะแนนเฉลี่ย 85.55  อยู่ในอันดับที่ 88 ของประเทศ  

9. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     - ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  มีค่าเฉลี่ย ๘๙.๐๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
        - ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕60 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับ ดีมาก 

  การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  มุ่งม่ัน 
ที่จะพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน และการน านโยบายปฏิบัติสู่ความ 
เป็นเลิศ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกระดับ ประธานเครือข่ายการศึกษา คณะบุคคล 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



13 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ส่วนที ่2 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมอบอ านาจ  
การกระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการท างาน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยยึดโรงเรียน และนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) ซึ่งจะต้อง
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการท าความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน และห้องเรียนเป็นส าคัญ 
(Room Based Management :RBM)  และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   
เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีศักยภาพ สามารถก ากับ ดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ          

  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580)  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สังคม อันจะเป็นการ 
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสุขยั่งยืน  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
     การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน   
      1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
      1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
      1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      1.4 มีความอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
   2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
       2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
       2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
       2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
      3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
      3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน
และมีงานท าในท่ีสุด 
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      3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง 
และครอบครัว 
  4. เป็นพลเมืองดี 
      3.4 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
      3.5 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองด ี
      3.6 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 
มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้น 

การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร 
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายที่ก าหนด  
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ 
สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าาของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน  

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    มีเปา้หมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง 

และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี 
ในทุกช่วงวัย มีจติสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง

ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
ร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง  
และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ 
และ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพื้นฐาน
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การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 

เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย  
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ( พ.ศ. 2561 - 2580) 
   ก าหนดแผนแม่บทไว้ 23 ประเด็นด้วยกันดังนี้ 

1.ประเด็นความมั่นคง  
2.ประเด็นการต่างประเทศ  
3.ประเด็นการเกษตร 
4.ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
5.ประเด็นการท่องเที่ยว  
6.ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7.ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
8.ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
9.ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10.ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
11.ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
12.ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
13.ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
14.ประเด็นศักยภาพการกีฬา  
15.ประเด็นพลังทางสังคม 
16.ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก  
17.ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
18.ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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19.ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
20.ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
21.ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
22.ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
23.ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

4. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 วิสัยทัศน์  
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

 พันธกิจ 
   1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
   3.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
   6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

 เป้าหมาย 
   1.  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
   2.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.  ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี 
   4.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
   5.  สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
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   6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โด 
ย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    เป้าประสงค์ 
    1.  ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
    2.  เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป้าประสงค์ 

    1.  ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
    2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
    3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด 
    4.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรยีนรู ้หรือความสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บรกิารช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเปน็เฉพาะของผู้เรียน 
    5.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและ 
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    6.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
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นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  เป้าประสงค์ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  

มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    เป้าประสงค์ 

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
    เป้าประสงค์ 

สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

 
5. ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผูน้ าแห่งนวัตกรรมการจัดการศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน     

มีคุณภาพตามมาตรฐาน  สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วิถีพอเพียง” 
  ค่านิยมองค์การ  
 “ระยอง 2  มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ ประสิทธิผล”  

Rayong2 RACE  
     R = Responsible ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
     A = Alert    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
     C = Creative    สร้างสรรค์      

E = Effective    ประสิทธิผล 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง และพัฒนาสู่มาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทุกระดับอย่างมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า ทั้งด้านโอกาส และคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. ยุทธศาสตร์บูรณาการประสานความร่วมมือ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

4. ยุทธศาสตร์รู้รากเหง้าเท่าทันสังคม 
เป้าหมาย 
เด็กระยอง ๒ เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ต้อง 
1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทุกคน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องใส่ใจในการสร้างประสิทธิภาพ  
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ต้องติดตามการท างาน 
ทุกประเด็น และรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะ 
 

การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
Rayong2 Academy บูรณาการ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวติ ตามรอยวิถีไทย ใส่ใจสังคม 

รอบด้าน เชื่อมประสานค่านิยม ๑๒ ประการ  และ STEAM องค์ความรู้ที่จ าเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และคุณธรรม  โดยใช้ศิลปะ (Art) เป็นแกน   
ในการเรียนรู้ 

นโยบาย ๘ อ. สู่ความเป็นเลิศ 
1. อ่านเก่ง เขียนสวย  2. โอเน็ต (O-NET) เป็นหนึ่ง 
3. อาเซียนสร้างสรรค์   4. อังกฤษสื่อสาร 
5. ICT เพ่ือการเรียนรู้   6. องค์คณะแห่งความร่วมมือ 
7. อาชีพพ้ืนฐาน    8. อนามัยแข็งแรง 

 
 

 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการส าคัญ 
 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการ 
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร ์
สพฐ. ข้อที ่

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

  ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการส านักงาน     
1 โครงการการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 
6           904,652  กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3 333,600 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

3 โครงการประชุมสัมมนาและการบรรยายเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อม ภายหลังเกษียณอายุราชการ 

3 277,420 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

 รวมค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการส านักงาน  1,515,672  

  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติ 

1           161,080  กลุ่มส่งเสริม   
การจัดการ
ศึกษา 

2 โครงการค่ายจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
พ้ืนฐาน”                    

1   289,200  กลุ่มส่งเสริม   
การจัดการ
ศึกษา 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้
นักเรียน   อ่านออก  เขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  
อ่านเขียนวิเคราะห์  และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 

2  93,720 กลุ่มนิเทศฯ 

4 โครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

3  122,600 กลุ่มนิเทศฯ 

5 การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) เพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

6              50,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา     
ทางไกลฯ 

6 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2           186,120  กลุ่มนิเทศฯ 

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือรองรับ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  

2    212,640 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร ์

สพฐ. ข้อที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
6  48,980 กลุ่มนิเทศฯ 

9 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  

2  93,100 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ใน
การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
อัตนัย  หรือเขียนตอบ (Essay test) 

2 47,780  กลุ่มนิเทศฯ 

11 บ้านครูนักคิด “ วิทยาศาสตร์น้อย” 2  127,600 กลุ่มนิเทศฯ 

12 โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  2  45,000 กลุ่มนิเทศฯ 

13 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการระบบสมองกลฝังตัว
ผ่านกระบวนการ (Project based learning)  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง  เขต  2 

3  308,920 กลุ่มนิเทศฯ 

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3  36,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,822,740  

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น        3,338,412  
 



 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ส่วนที่ 4 
ปฏิทินปฏบิัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ล าดบั วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 30 พ.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มนโยบายและแผน 

2 4 -7 มิ.ย. 62 จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารข้อมูลสารสนเทศในทุก ๆ 
ด้านของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกรอบนโยบาย
ต่าง ๆ ของหน่วยเหนือ ประกอบการจัดท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปกีารศึกษา 2562 

กลุ่มนโยบายและแผน/
คณะท างาน 

3 10 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน จัดท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปกีารศึกษา 2562 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

4 10 มิ.ย. 62 แจ้งกลุ่มงาน/ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งโครงการ ส าหรับน าไปบรรจุ
ในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มนโยบายและแผน 

5 10 – 13 มิ.ย. 
62 

จัดท าร่างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2562 และสรปุโครงการ/กิจกรรม   
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2562 

คณะท างาน 

6 
 

14 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน สรุปการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 
2562  ผู้รับผิดชอบโครงการ น าเสนอโครงการและร่วมกับ
คณะกรรมการฯ พิจารณาตัด ปรับ ลด กิจกรรมและ
งบประมาณในโครงการ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

7 14 มิ.ย.62 
 

ด าเนินการจัดท าการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 พ.ศ. 2562 เป็นรูปเล่ม 
และน าส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณะท างาน 

8 มิ.ย. – ก.ย. 62 การน าแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 สู่การปฏิบัต ิและสนับสนนุ 
การด าเนินงานด้านนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
หน่วยงานและส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน/เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

9 มิ.ย. – ก.ย. 62 ก ากับติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน 
และรายงานผล 
 

คณะท างาน 

   





















 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 













 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
     1. นายประจิม  มงคลสุข      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   

  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
  ระยอง เขต 2        

     2. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2         
     3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

 

คณะท างาน   
     1. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
     2. นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน        รักษาการในการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     3. นางสาวนิรดา คุ้มคง                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ                                         
     4. นางแสงเดือน วงษ์มณี              นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ                                          
     5. นางสาวอลิสา คชารัตน์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ                                          
     6. นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์                เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                 
     7. นายบุญฤทธิ์ รักษาการณ์           เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
     8. นางสาวสุภาพร วงศ์ทิพรัตน์        เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

 
 
 
                                                  รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม  :  นางสาวนิรดา  คุ้มคง 
                                                                   ออกแบบปก  :  นางสาวสุภาพร วงศ์ทิพรัตน์ 

            
 

 

 


