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ค ำน ำ 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 เป็นหน่วยงำนภำยใต้ก ำกับดูแล

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กในวัยเรียนให้
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่มีคุณภำพ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำจนถึงระดับ
มัธยมศึกษำต้อนต้นอย่ำงทั่วถึง ทั้งเด็กปกติ และเด็กกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษต่ำงๆ 

  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ฉบับนี้  มุ่งเน้นกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับนโนบำย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน บริบทและควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ระยอง เขต 2  ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุก
ฉบับ แบบองค์รวมเชิงบูรณำกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ให้นักเรียนได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่งทั่วถึง และมีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยไว้ ณ โอกำสนี้  
 
 
 
 
                                                                         (นำยธงชัย  มั่นคง) 
                                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
               14  กุมภำพันธ์  2561 
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สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
 

ค ำน ำ             
 

ส่วนที่ 1  สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 1
 o บริบทองค์กร 1 
 o ข้อมูลพ้ืนฐำน  1 
 o ข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนรำยเครือข่ำยกำรศึกษำ 4 
 o กำรวิเครำะห์สถำนภำพ 8 
 o ผลงำนที่ภำคภูมิใจ 9 
 

ส่วนที่ 2  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๑2 
 o  รำ่งกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 12 
 o  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 12 
 o นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 -2564) 14 
 o แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 15 
 o เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 19 
 o แผนงำนงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ 20 
 o จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 21 
 o ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 23 
    นโยบำยและเป้ำหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 o  ตำรำงตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 24
  - ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 24
  - ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 25
    เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  - ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 28 
  - ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึง 29 
    บริกำรทำงกำรศึกษำ 
  - ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 30 
    กับสิ่งแวดล้อม 
  - ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน 31
    มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 



ค 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

                หน้ำ   

ส่วนที่ 3  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 33 
 o วิสัยทัศน์ 33 
 o ค่ำนิยมองค์กำร 33 
 o พันธกิจ 33 
 o ยุทธศำสตร์ 33 
 o เป้ำหมำย 34 
 o ภำพลักษณ์เด็กระยอง ๒ (เด็กดีสำรภีทะเล) 34 
   - ตัวชี้วัด 34
 o กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  34 
 o นโยบำย 8 อ. สู่ควำมเป็นเลิศ 34 
 o กำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่  35 
 o เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ “ 4 ดี” 36 
 o เป้ำหมำยตัวชี้วัด 37 
 o Roadmap กำรขับเคลื่อนประเทศในระยะเวลำ 20 ปี ข้ำงหน้ำ 36 

 
 

ส่วนที่ 4 โครงกำร/กิจกรรม 37 
 o  บัญชีรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ  37 
  พ.ศ. 2561  
  o แบบสรุปโครงกำรตำม ๖ ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ   38     
   พ.ศ. ๒561 

    o กิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     - ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 40 
     - ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 46 
                         เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
     - ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 51 
     - ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึง 58 
                         บริกำรทำงกำรศึกษำ 
  - ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตร 59 
                         กับสิ่งแวดล้อม 
     - ยุทธศำสตร์ที่ ๖  ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน     60
                           มีส่วนรว่มในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 



ง 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 

                หน้ำ 
 

ส่วนที่ 5  กำรบริหำรโครงกำรเพื่อน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 62
 o กำรบริหำรโครงกำรและงบประมำณ    62 
     - ปัจจัยควำมส ำเร็จ 62 
     - กระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 62 
 o กำรติดตำมและประเมินโครงกำร    63 
  - วิธีกำรประเมินผลโครงกำร   64
 o กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ   65     
 
ภำคผนวก   66 

 o  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2  ที่ 2582/2561   
ลงวันที่ 25  ตุลำคม  2561  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   o  โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 o คณะผู้จัดท ำ                                                                                   
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สำรบัญตำรำง 
 

  หน้ำ 
 

ตำรำง 1  แสดงปริมำณงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 2 
ตำรำง 2  แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมรำยชั้น 3 
ตำรำง 3  แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำแยกรำยอ ำเภอ 3 
ตำรำง 4  แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมเครือข่ำยกำรศึกษำ 3 
ตำรำง 5  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียนแยกรำยอ ำเภอ 4 
ตำรำง 6  แสดงข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมประเภทแยกรำยอ ำเภอ 4 
ตำรำง 7  แสดงข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร แยกรำยอ ำเภอ 4 
ตำรำง 8  แสดงข้อมลูอัตรำสว่นข้ำรำชกำรครู : นักเรียน แยกรำยเครือข่ำย             4 

ตำรำง 9  แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนในเครือข่ำยกำรศึกษำอริยมงคล 5 
ตำรำง 1๐ แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนในเครือข่ำยกำรศึกษำแกลงบูรพำ 5 
ตำรำง 1๑ แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนในเครือข่ำยกำรศึกษำกรมหลวงชุมพร 6 
ตำรำง 1๒ แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนในเครือข่ำยกำรศึกษำสุนทรภู่ 6 
ตำรำง 1๓ แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนในเครือข่ำยกำรศึกษำวังจันทร์ 7 
ตำรำง 1๔ แสดงข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนในเครือข่ำยกำรศึกษำเขำชะเมำ 7 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

บริบทองค์กร 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตั้งอยู่อาคารหลวงปู่คร่ าอุปถัมภ์’๓๗  
เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์
ติดต่อ 0 3867 1180 โทรสาร 0 3867 2516 เว็บไซต์  http://www.rayong2.go.th   มีเขตบริการ  
ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแกลง อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 
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 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60) ดังต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างการบริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา ระยอง เขต 2 
 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
เขต 2 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัระยอง 
(กศจ.ระยอง) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

ตาราง  1  แสดงปริมาณงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 
 

รายการ จ านวน/หน่วย 
1. กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - กลุ่มอ านวยการ                     - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    - กลุ่มบริหารงานบุคคล              - กลุ่มนโยบายและแผน 
    - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                                             การจัดการศึกษา 
    - หน่วยตรวจสอบภายใน 

6 กลุ่ม/1 หน่วย 

2. บุคลากร สพป.ระยอง เขต 2  
    - ผอ.สพป.รย.2                     1   คน 
    - รอง ผอ.สพป.รย.2                2   คน 
    - ผอ.กลุ่มฯ                           ๗   คน 
    - ศึกษานิเทศก์                       ๘   คน 
    - บุคลากรทางการศึกษา          ๒๓  คน  
    - ลูกจ้างประจ า                      2   คน 
    - ลูกจ้างชั่วคราว                   1๕   คน 

๕๘ คน 

3. สถานศึกษา (สพฐ.) 8๗ โรงเรียน 
(โรงเรียนขนาดเล็ก 3๒ โรง)                

4. นักเรียน (สพฐ.) 
    - ก่อนประถมศึกษา           ๔,๔๕๐  คน 
    - ประถมศึกษา               13,๓๙๐  คน 
    - มัธยมศึกษาตอนต้น         1,๑๓๒  คน 
     (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

18,๙๗๒ คน 
(ห้องเรียน 9๔๘ ห้อง) 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) 
    - ผู้อ านวยการโรงเรียน            ๘๓  คน 
    - รองผู้อ านวยการโรงเรียน          ๓ คน 
    - ครู                              ๑,๓๐๒ คน 

1,๓๘๘ คน 

 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60) 
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ตาราง 2  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกตามรายชั้น 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อ.1(๓ ขวบ) 198 226 424 33 

อ.2 991 944 1,935 103 
อ.๓ 1,088 1,003 2,091 106 

รวมก่อนประถมศึกษา 2,277 2,173 4,450 242 
ป.1 1,251 1,124 2,375 108 
ป.2 1,186 1,089 2,275 108 
ป.3 1,175 1,014 2,189 108 
ป.4 1,130 1,050 2,180 109 
ป.5 1,139 1,065 2,204 107 
ป.6 1,097 1,070 2,167 109 

รวมประถมศึกษา 6,978 6,412 13,390 649 
ม.1 243 173 416 19 
ม.2 222 158 380 19 
ม.3 178 158 336 19 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 643 489 1,132 57 
รวมทั้งสิ้น 9,898 9,074 18,972 948 

 

ตาราง 3  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษาแยกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนนักเรียน (สพฐ.) 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 แกลง 3,167 9,920 604 13,691 

2 วังจันทร์ 634 1,931 201 2,766 
3 เขาชะเมา 649 1,539 327 2,515 

รวม 4,450 13,390 1,132 18,972 
 

ตาราง 4  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน จ าแนกตามเครือข่ายการศึกษา 

ที ่ เครือข่ายการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (สพฐ.) 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 อริยมงคล 1,202 4,353 0 5,555 
2 แกลงบูรพา 799 1,885 132 2,816 
3 กรมหลวงชุมพร 698 1,975 341 3,014 
4 สุนทรภู่ 468 1,710 131 2,309 
5 วังจันทร์ 634 1,931 201 2,766 
6 เขาชะเมา 649 1,539 327 2,515 

รวม 4,450 13,390 1,132 18,972 
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ตาราง 5  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามจ านวนนักเรียนแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 
นักเรียน (คน) รวม 

(โรงเรียน) 0 - 60 61 - 120 121 - 600 601 - 1,500 1,501 คนขึ้นไป 

1 แกลง 2 21 30 5 1 59 
2 วังจันทร์ - 5 8 1 - 14 
3 เขาชะเมา - 4 10 - - 14 

รวม 2 30 48 6 1 87 
 

ตาราง 6  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามประเภทแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ ประถมศึกษา 
ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

รวม 
โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

1 แกลง 53 6 59 27 
2 วังจันทร ์ 10 4 14 6 
3 เขาชะเมา 7 7 14 4 

รวม 70 17 87 32 
 

ตาราง 7  แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากร แยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ สังกัด สพฐ. 
1 แกลง 966 
2 วังจันทร์ 151 
3 เขาชะเมา 155 

รวม 1,302 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนรายเครือข่ายการศึกษา 
 

ตาราง ๘  แสดงข้อมูลอัตราส่วนข้าราชการครู : นักเรียน แยกรายเครือข่าย 
 

ที ่ เครือข่ายการศึกษา 
จ านวนครู 

(คน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
อัตราส่วน 

ครู : นักเรียน 
๑ อริยมงคล 229 5,555 1 : 25 
๒ แกลงบูรพา 136 2,816 1 : 21 
๓ กรมหลวงชุมพร 148 3,011 1 : 21 
๔ สุนทรภู่ 125 2,309 1 : 19 
๕ วังจันทร์ 151 2,766 1 : 19 
๖ เขาชะเมา 155 2,515 1 : 17 
 รวม 944 ๑๘,972 ๑ : 20 
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ตาราง ๙  แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 
 

 

สถานศึกษา หมู่ ต าบล อ าเภอ นร. คร ู

ประเภทสถานศึกษา 
โรงเรียน 
ในฝัน/ 

รร.คุณภาพ 

โรงเรียนดี
ประจ า
ต าบล 

โรงเรียน
ประชารัฐ 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสฯ 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) 

บ้านเขาหินแท่น 10 วังหว้า แกลง 81 4       
บ้านดอนส าราญ 4 ทางเกวียน แกลง 82 5       
บ้านห้วยยาง 3 ห้วยยาง แกลง 112 4       
วัดโพธิ์ทอง - ทางเกวียน แกลง 99 6       
บ้านเนินดินแดง 6 วังหว้า แกลง 103 6       
บ้านเจริญสขุ 4 วังหว้า แกลง 182 9 รร.ขนาดกลาง (นร. 130 คน) 
บ้านหนองน้ าขุ่น 3 วังหว้า แกลง 155 8       
วัดวังหวา้ 2 วังหว้า แกลง 133 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 128 คน) 
บ้านเนินหย่อง 8 วังหว้า แกลง 216 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 208 คน) 
วัดคงคาวราราม 1 ห้วยยาง แกลง 251 12 รร.ขนาดกลาง (นร. 252 คน) 
บ้านวังหิน 13 วังหว้า แกลง 365 15 รร.ขนาดกลาง (นร. 361 คน) 
วัดหนองกันเกรา 1 ทางเกวียน แกลง 804 34       
วัดสารนารถธรรมาราม - ทางเกวียน แกลง 963 39       
วัดพลงชา้งเผือก - ทางเกวียน แกลง 2,009 71       
 

ตาราง ๑๐  แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา 
 

สถานศึกษา หมู่ ต าบล อ าเภอ นร. คร ู

ประเภทสถานศึกษา 
โรงเรียน 
ในฝัน/ 

รร.คุณภาพ 

โรงเรียนดี
ประจ า
ต าบล 

โรงเรียน
ประชารัฐ 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสฯ 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) 

บ้านเนินสุขส ารอง 9 ทุ่งควายกิน แกลง 88 5       
บ้านห้วงหิน 3 บ้านนา แกลง 107 7       
วัดบ้านนา 1 บ้านนา แกลง 122 6 รร.ขนาดกลาง (นร. 121 คน) 
บ้านหนองไทร 5 ทุ่งควายกิน แกลง 125 7 รร.ขนาดกลาง (นร. 121 คน) 
บ้านยางงาม 5 กระแสบน แกลง 128 6 รร.ขนาดกลาง (นร. 126 คน) 
วัดทุ่งควายกิน 3 ทุ่งควายกิน แกลง 121 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 130 คน) 
วัดหนองกะพ้อ 6 ทุ่งควายกิน แกลง 164 9 รร.ขนาดกลาง (นร. 148 คน) 
วัดมงคลวุฒาวาส 2 ทุ่งควายกิน แกลง 184 7 รร.ขนาดกลาง (นร. 177 คน) 
วัดกะแส 1 กระแสบน แกลง 255 12       
บ้านท่าล าบดิ 5 บ้านนา แกลง 174 9 รร.ขนาดกลาง (นร. 181 คน) 
บ้านชุมนุมสงู 7 ทุ่งควายกิน แกลง 211 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 184 คน) 
บ้านคลองป่าไม ้ 6 กระแสบน แกลง 253 14       
บ้านทุ่งเค็ด 2 บ้านนา แกลง 278 15       
วัดเนินเขาดิน 1 ทุ่งควายกิน แกลง 121 8       
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ตาราง ๑๑  แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร 
 

สถานศึกษา หมู่ ต าบล อ าเภอ นร. คร ู

ประเภทสถานศึกษา 
โรงเรียน 
ในฝัน/ 

รร.คุณภาพ 

โรงเรียนดี
ประจ า
ต าบล 

โรงเรียน
ประชารัฐ 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสฯ 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) 

วัดกองดิน 2 กองดิน แกลง 42 3       
วัดพังราด 4 พังราด แกลง 64 3       
วัดปากน้ าพังราด 1 พังราด แกลง 75 5       
วัดเขาส ารอง 9 กองดิน แกลง 90 3       
บ้านหนองคุย 5 กองดิน แกลง 97 5       
บ้านช าสมอ 7 กองดิน แกลง 126 6 รร.ขนาดกลาง (นร. 121 คน) 
วัดเขาน้อย 6 กองดิน แกลง 135 6 รร.ขนาดกลาง (นร. 128 คน) 
วัดท่ากง 2 พังราด แกลง 132 9 รร.ขนาดกลาง (นร. 128 คน) 

รร.ขนาดกลาง (นร. 135 คน) วัดเนินยาง 5 คลองปูน แกลง 130 8 
วัดไตรรตันาราม 8 คลองปูน แกลง 115 6       
บ้านเนินสมบูรณ ์ 2 คลองปูน แกลง 181 9       
วัดคลองปูน 3 คลองปูน แกลง 205 10 รร.ขนาดกลาง (นร. 189 คน) 
วัดเกาะลอย 3 พังราด แกลง 223 14       
ชุมชนวดัตะเคียนงาม 2 ปากน  ากระแส แกลง 640 26       
วัดสุขไพรวัน 3 กองดิน แกลง 756 35       

 
ตาราง ๑๒  แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ 

สถานศึกษา หมู่ ต าบล อ าเภอ นร. คร ู

ประเภทสถานศึกษา 
โรงเรียน 
ในฝัน/ 

รร.คุณภาพ 

โรงเรียนดี
ประจ า
ต าบล 

โรงเรียน
ประชารัฐ 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสฯ 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) 

วัดสันติวัน 1 ชากพง แกลง 42 4       
บ้านเตา้ปูนหาย 4 สองสลึง แกลง 64 3       
วัดจ ารุง 7 เนินฆ้อ แกลง 62 3       
บ้านคลองทุเรียน 4 ชากพง แกลง 68 5       
วัดเขากะโดน 5 ชากโดน แกลง 80 4       
บ้านสองพี่น้อง 2 สองสลึง แกลง 93 4       
วัดคลองชากพง 4 ชากพง แกลง 91 4       
บ้านมาบเหลาชะโอน 5 ชากพง แกลง 101 6       
วัดเนินทราย 2 เนินฆ้อ แกลง 103 9       
วัดสมอโพรง 1 ชากพง แกลง 101 6       
วัดชากมะกรูด 3 กร  า แกลง 140 9 รร.ขนาดกลาง (นร. 138 คน) 
วัดบุนนาค 3 ชากโดน แกลง 153 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 150 คน) 
วัดถนนกะเพรา 4 เนินฆ้อ แกลง 148 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 150 คน) 
วัดพลงไสว 2 ชากพง แกลง 155 8       
ชุมชนวดักลางกร่ า 5 กร  า แกลง 483 20       
บ้านสองสลึง 1 สองสลึง แกลง 425 24       
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ตาราง ๑๓  แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ 
 

สถานศึกษา หมู่ ต าบล อ าเภอ นร. คร ู

ประเภทสถานศึกษา 
โรงเรียน 
ในฝัน/ 

รร.คุณภาพ 

โรงเรียนดี
ประจ า
ต าบล 

โรงเรียน
ประชารัฐ 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสฯ 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) 

บ้านแก่งหวาย 6 ชุมแสง วังจันทร์ 702 28       
บ้านชงโค 3 วังจันทร์ วังจันทร์ 90 5       
บ้านยุบตาเหน่ง 4 ป่ายุบใน วังจันทร์ 101 5       
บ้านเขาตาอ๋ิน 5 ชุมแสง วังจันทร์ 92 6       
บ้านคลองไผ่ 3 ชุมแสง วังจันทร์ 100 6       
บ้านหนองม่วง 4 ชุมแสง วังจันทร์ 121 7 รร.ขนาดกลาง (นร. 121 คน) 
บ้านคลองบางบ่อ 4 พลงตาเอี ยม วังจันทร์ 122 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 123 คน) 
บ้านเขาตลาด 1 วังจันทร์ วังจันทร์ 127 9 รร.ขนาดกลาง (นร. 137 คน) 
ไทยรัฐวิทยา 43 ฯ 6 ป่ายุบใน วังจันทร์ 150 12       
บ้านบึงตะกาด 1 ชุมแสง วังจันทร์ 298 11       
ชุมชนบา้นวังจันทน์ 1 วังจันทร์ วังจันทร์ 236 16       
วัดป่ายุบ 5 ป่ายุบใน วังจันทร์ 235 16       
บ้านพลงตาเอี่ยม 3 พลงตาเอี ยม วังจันทร์ 290 16       
บ้านชุมแสง 1 ชุมแสง วังจันทร์ 702 28       

 
ตาราง ๑๔  แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 

 

สถานศึกษา หมู่ ต าบล อ าเภอ นร. คร ู

ประเภทสถานศึกษา 
โรงเรียน 
ในฝัน/ 

รร.คุณภาพ 

โรงเรียนดี
ประจ า
ต าบล 

โรงเรียน
ประชารัฐ 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสฯ 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) 

บ้านน้ าเป็น 6 น  าเป็น เขาชะเมา 72 6       
บ้านมาบชา้งนอน 3 น  าเป็น เขาชะเมา 63 5       
บ้านน้ ากร่อย 7 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 88 5       
บ้านเหมืองแร ่ 4 น  าเป็น เขาชะเมา 120 9       
บ้านสีระมัน 4 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 134 14       
บ้านศรีประชา 1 ช าฆ้อ เขาชะเมา 150 8 รร.ขนาดกลาง (นร. 155 คน) 
บ้านน้ าใส 2 น  าเป็น เขาชะเมา 131 13       
บ้านเขาช่องลม 4 ช าฆ้อ เขาชะเมา 177 11 รร.ขนาดกลาง (นร. 167 คน) 
บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 5 เขาน้อย เขาชะเมา 190 13       
บ้านยางเอน 6 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 208 11       
บ้านมะเดื่อ 2 เขาน้อย เขาชะเมา 222 13       
บ้านสามแยกน้ าเป็น 1 น  าเป็น เขาชะเมา 324 15       
บ้านช าฆ้อ 3 ช าฆ้อ เขาชะเมา 325 17       
บ้านห้วยทบัมอญ 1 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 311 15 รร.ขนาดกลาง (นร. 307 คน) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

การวิเคราะห์สถานภาพ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาตามภารกิจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดตั้งศูนย์โรงเรียนคุณภาพ (Rayong2 Area 
Based School) การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่ผ่านมา ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ถึง
สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทุกระดับ  ตลอดจน สภาพ 
ปัญหาปัจจุบัน และความต้องการด าเนินงาน โดยก าหนดเป็นแนวทางการขับเคลื่อน การบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจให้เกิดความส าเร็จ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
ระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไป อาทิเช่น การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น 
  กล่าวคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ด าเนินการ
เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการบนบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมขึ้น การพัฒนานวัตกรรมที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างกลไก
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ก ากับดูแลสถานศึกษาที่มีสภาพและบริบทที่แตกต่างกันให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  ปรับปรุงบทบาทวิธีการ
ท างานให้เชื่อมประสานกัน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีมงานคุณภาพ  ตลอดจน การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้บูรณาการท างานร่วมกันทุกด้าน บนแนวคิด การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ : จัดตั้ง
ศูนย์โรงเรียนคุณภาพ  (Rayong2 Area Based School) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างขีด
สมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ
ตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การรับฟัง การมปีฏิสัมพันธ์ และสังเกตความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดการศึกษา 

จากแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ บนเป้าหมายเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ ต้อง 

1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทุกคน 
๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องใส่ใจในการสร้างประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  ต้องติดตามการท างาน        
ทุกประเดน็ และรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะ 

โดยน าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มาปรับผลผลิตและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการให้เหนือ
ความคาดหวังที่สอดคล้อง สมดุล มีความลงตัวและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ขณะเดียวกัน ก็เร่งด าเนินการ  
ให้สถานศึกษามีความใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ด้วยนวัตกรรมทางการบริหารของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนที่สนใจ
การศึกษา อยากเห็นการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อร่วมคิด – ร่วมท า
กับชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บนเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของเด็กระยอง ๒ 

เด็กดีสารภีทะเล “กตัญญู รู้รากเหง้า เท่าทันสังคม อุดมปัญญา รักษาวินัย มีรายได้ ใส่ใจสุขภาพ” 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีผลการทดสอบ O-NET                      
ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในอันดับที่ 12 ของประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน
อันดับ 4 ของประเทศ  และมีผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในอันดับ 11 ของประเทศ เมื่อ
น ามาพิจารณาในบริบทของภาคการศึกษาที่ 9 (ภาคตะวันออก) Cluster 9 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีผลการทดสอบ O-NET ภาพรวม อยู่ในอันดับ 2 ใน ๘ เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาของภาคการศึกษาท่ี 9 (ภาคตะวันออก) 
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2. ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉลี่ยสูง เป็นล าดับที่ ๑ ของประเทศ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
มีคะแนนเฉลี่ยสูง เป็นล าดับที่ ๒ ของประเทศ  โดยมีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2556 สูงต่อเนื่อง 3 ปี 
ติดต่อกัน 

3. ผลการประเมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report 
System) มีคะแนนเฉลี่ย 4.81944 อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ และตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ARS (Action Plan Report System)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.45801 อยู่ในอันดับที่ 35 ของประเทศ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม (KRS + ARS) เท่ากับ 4.63873 อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ 

4. ผลการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ย ๘๙.๐๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

5. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย 90.66  อยู่ในอันดับที่ 31 ของประเทศ   
    
  การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น และการน านโยบายปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ 
ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกระดับ ประธานเครือข่ายการศึกษา คณะบุคคล ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ     
จัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคต           
ที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนด  
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและ 
มีการบูรณาการ และสร้างความ เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน
ในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้              
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  และบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต      
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
สร้างสังคม เป็นธรรมและเข้มแข็ง” เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ     
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน “พัฒนา
เศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” 
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ ปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนา

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ “คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคม ที่เหมาะสม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและ 
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อุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบการเงินและ สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ลดต้นทุนในการให้บริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คืนสมดุล   
สู่ธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
(One Map) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า และแผนบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ า ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน “เสริมสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ”  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ     
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศไทยมีความ
พร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม”  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  “โครงสร้างพ้ืนฐาน    
ก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า” การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่ง
สาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐาน       
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  “รุกไปข้างหน้า
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีไทยที่มีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้าง 
ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริม             
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน
บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
อย่างสมดุล”  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา “ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ 
ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” (ที่มา : สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี) 
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3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ  มีจุดหมายส าคัญคือ การมีเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัย
จากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก  ทั้งนี้ โดยให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในการก าหนดเจ้าภาพหรือหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจน  การขยายเครือข่ายภาคีด้าน
ความมั่นคงและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการนโยบายในทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการก าหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ เป็น
กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

       นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 – 2564 ประกอบด้วย 16 
ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ล าดับความส าคัญ
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทาง  
ที่ชัดเจน ก าหนดเป็นสองส่วน คือ 
       ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลัก 
ของชาติ 3 นโยบาย มุ่งการเสริมสร้าง
ฐานรากความมั่นคงและเสริมสร้ าง
สภาวะแวดล้อมที่ สันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
       ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อม
เผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ 
รวมถึงการลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของภัยคุกคามดังกล่าว  ตลอดจน การ
เตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา
ความมั่นคงอย่างรอบด้านมีความเข้มแข็ง
ในการป้องกันประเทศ และการ
เสริมสร้ างสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ ที่เอ้ือต่อการรักษาผลประโยชน์ 
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

การศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ 
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
ดังนี้  

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่น       
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น  มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
สังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตาม
ระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น 
จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  



16 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐ
เพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของประเทศเพ่ิมข้ึน โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ    
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย  และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด – 5 ปี มี 
พัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ 
ทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอด 
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรม          
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพ่ิมข้ึน สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0 เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 

4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่ หรือจัด
รายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น  
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6. ระบบการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู  แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการ
บรรจุครูที่มาจาก การผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น 

7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะ       
ทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น  

2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของ  
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ   
มีคุณภาพ เป็นต้น  

3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้ง ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน            
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้าน
อ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

1. คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี 
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น และสื่อสารมวลชน   
ที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
ใน สาขาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี ้ 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล เป็นต้น  

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ     
แนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น  

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามา           
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และสัดส่วน
การมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนก
ตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น  

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ        
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น   
มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไก     
การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น  

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่มี
ครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน 
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น (ที่มา : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)  
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5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้า ที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดย
ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค ์(Targets) โดยเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย  

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี  
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และ

สนับสนุนการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน 

ทุกเพศทุกวัย  
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ

เด็กหญิง  
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาล

อย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา 

และยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงาน

เต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและ

ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบ  
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อย่างยั่งยืน

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหาร

จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มี
การเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความ
ครอบคลุมในทุกระดับ 
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เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
6. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์ 
4. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
7. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
10. การวิจัยและนวัตกรรม  
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
18. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน  
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

  20. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
24. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  
27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
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29. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
7. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้น
เชิงนโยบาย แนวทางการ ด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรู ปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาประเทศท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก   
ในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  ดังนั้น ภายใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายทีส่ามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ   
ในอนาคตซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้ง งานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน     
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ 
บริบทและสภาพพ้ืนที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ  

        ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า   ไม่เกิดการ
สูญเปล่า และมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหวา่งยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายและเปา้หมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑. ความมั่นคง 

๒. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

๕. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสาย
งานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ 

๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการ
ท างานแบบบูรณาการ  มีเครือขา่ยการบริหารจัดการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจาย
อ านาจและ ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา  ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
และส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการส่งเสรมิ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 
 

5. ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๖. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

๒. ด้านการผลิตพัฒนา
ก าลังคน และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

๑. ด้านความมั่นคง 

๕. ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๓. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

๔. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
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ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบายดา้นการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน 
 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสรา้งวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมอืง  

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ผ่านหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมอืง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้
ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มคีุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร และค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพตดิ  
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม ่
 

3. พัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษ 
ให้เหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลีย่มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เขตพื้นท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท 
มีการพัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที ่

 



 

25 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสม  
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับหลักสูตร  
ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม 

2 .  ส่งเสริมการเรียนการสอนใหผู้้เรยีนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่คา้ และภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย ๑ ภาษา 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลทุกระดับ  ให้มีคณุภาพ 
และมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมคีุณภาพ
และมาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรยีนรู ้ 2.1 พัฒนาผู้เรยีนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปญัญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน 
ในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส ่งเสริมสน ับสนุนให้ผูเ้รยีนสามารถอา่นออกเขยีนได ้ 
ตามช่วงวัย 
 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑต์ามช่วงวัย  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1      อ่านออก เขียนได ้
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนมนีิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน 
 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรม 
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกดิ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท้ังใน และนอกหอ้งเรียน 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตผุลตั้งแต่ร้อยละ 
50  
ขึ้นไป  มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
10. ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปในแตล่ะกลุ่มสาระ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาทีผ่่านมา 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิด
สร้างสรรคจ์ากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 

 

2.5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมสีมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ และ 
จิตวิทยาศาสตร ์

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

2.7 สนับสนุนการผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม  ห้องสมดุและแหล่งเรียนรู ้

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสตูรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามญั 
เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสตูรระยะสั้น  

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 
หลักสตูร 
 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เตม็
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมทีี่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.10 ส่งเสรมิสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดบัผลการประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 
ในด้านต่างๆ  
 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรยีนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น  
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ 
ประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัย 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล โดยเน้นใหม้ีการวิจัยในช้ันเรยีน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในช้ันเรยีน 
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ในรปูแบบท่ีหลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels  Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) ฯลฯ 
 

๑.ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผา่นสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย  

๒. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนดแผน
อัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมิน และ 
การพัฒนา  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนอัตราก าลังในการ 
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมิน 
และการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ไดร้ับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
๒. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดร้ับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรยีน และ
การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 

3. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน  
5. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
คุ้มครองนักเรยีน  
6. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
      

๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น 
เด็กไร้สญัชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มเีลข
ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

7.  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รบัการสนับสนุนส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
ที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
 
 

 ๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) , การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม  (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิต 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มีคุณธรรม  จรยิธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดักิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มคีุณธรรม  จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมหีลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหนว่ยงานทุกระดับมเีครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  
1 เครือข่ายขึ้นไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
 

๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบตัิ  
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษา  
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
 

      1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคณุภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา 
(ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้า้น) , โรงเรียนคณุธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรยีนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

๔. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง    

๕. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรตสิ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล 
ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

๖. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน 
องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ ์
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. สรา้งความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมสี่วน
ร่วม 
      

2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นที่ 
เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบการบรหิารแบบ
กระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 
 

 

2.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาจดัท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค  

2. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการจดัการศึกษา 
 

2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา  
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุม่โรงเรียนฯลฯ 

๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง 
ในการยกระดับคณุภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนดว้ยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสรา้งความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ  

3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  
          

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  
สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดแูล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผดิชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกบัสถาบัน
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเขา้ศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการจัดการศึกษา  

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก าหนด

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจ เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้น 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 
4. ยุทธศาสตร์รู้รากเหง้าเท่าทันสังคม 
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เป้าหมาย 
เด็กระยอง ๒ เด็กที่อยู่ ในวัยการศึกษาภาคบังคับของส 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 
 

ภาพลักษณ์เด็กระยอง ๒ 
เด็กดีสารภีทะเล “กตัญญู รู้รากเหง้า เท่าทันสังคม อุดมปัญญา รักษาวินัย มีรายได้ ใส่ใจสุขภาพ” 
ตัวช้ีวัด 
๑. เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
๒. เด็กทุกคนท่องสูตรคูณ/คิดค านวณได้ 
๓. เด็กรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. นักเรียนผ่านการประเมินเป็นเด็กดีสารภีทะเล 
๕. นักเรียนมีคะแนนจากการสอบวัดระดับชาติ อย่างน้อย ร้อยละ 5๐ 
๖. โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการสอบวัดระดับชาติ อย่างน้อย ร้อยละ 50 
๗. นักเรียนมีโครงงานวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาชีพ ในแต่ละภาคเรียน 
  

   การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
Rayong2 Academy บูรณาการ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต 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 
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การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  จ าเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์          

ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันในเวทีโลกที่เป็นภารกิจท้าทายและมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนด้านคุณภาพ และสมรรถภาพ ให้มีความพร้อม ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์  ตลอดจน ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ   มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๑) ด้านการเข้าถึงการศึกษา ๒) ด้านความเท่าเทียม ๓) 
ด้านคุณภาพ ๔) ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ๕) ด้านประสิทธิภาพ ด้วยเป้าหมายการจัดการศึกษา
ดีที่ระยอง (๔ ดี) ด้วยการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ บนบริบทเชิงพ้ืนที่จังหวัดระยอง ที่มีความเจริญเติบโต ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว อย่างสมดุล ด้วยรูปแบบ (Model) การพัฒนา  
ศูนย์โรงเรียนคุณภาพ (Rayong2 Area Based School) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัด
การศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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เป้าหมายการจัดการศึกษา “4 ดี” 
   1. เป็นคนดี หมายถึง นักเรียนที่มีคุณลักษณะคนดี คุณธรรม ค่านิยมต่าง ๆ เพ่ือการจรรโลง
สังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข 
   2. เรียนรู้ดี หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะด้านวิชาการ อ่านออกเขียนได้ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในระดับน่าพอใจ   
   3. ทักษะชีวิตดี หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะในการด ารงอยู่ในยุคศตวรรษท่ี 21 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณในการไตร่ตรองข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ   
   4. ทักษะอาชีพดี หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ หารายได้ มีความเป็น 
นักธุรกิจน้อยตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน 
 

  เป้าหมายตัวช้ีวัด   
  1. เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
  2. เด็กทุกคนท่องสูตรคูณ/คิดค านวณได้ 
  3. เด็กรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  4. นักเรียนผ่านการประเมินเป็นเด็กดีสารภีทะเล 
  5. นักเรียนมีคะแนนจากการสอบวัดระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 50 
  6. โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบวัดระดับชาติอย่างน้อย ร้อยละ 50 
  7. นักเรียนมีโครงงานวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาชีพ ในแต่ละภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับเป็นการท้าทายกับ “ระยอง ๒ วันนี้ มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ ประสิทธิผล” 
ถ้าคิดเป็นหนึ่งเราต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง ถ้าคิดจะแข่งต้องออกแรงสร้างสรรค์ “มุ่งม่ันสู่ความเป็นหนึ่ง” 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/กิจกรรม  

 
บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 

© แบบสรุปโครงการตาม 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  (หน้า 24  –  25) 

© กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตาม
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ : 
โครงการแบบย่อ 

   > ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  (หน้า 26 – 30) 
   > ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  (หน้า ๓1 – 3๓) 
   > ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (หน้า 34 - 36) 
   > ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา (หน้า 37) 
   > ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (หน้า 38) 
   > ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา (หน้า 39 - 40) 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารโครงการเพื่อน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การบริหารโครงการและงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ฉบับนี้  เป็นเครื่องในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดย
มุ่งเน้นการสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้
ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุด และส่งมอบผลผลิตการให้บริการ
การศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 การบริหารโครงการและงบประมาณด าเนินงาน เพ่ือการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ   จึงได้
ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 

  ปัจจัยความส าเร จ 
  1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และการท างานแบบมีส่วนร่วม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับ ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา 
เป้าหมายการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า 
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน บูรณาการกาบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์   ที่
ก าหนด 
 4. ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดยก าหนดปฏิทินด าเนินงานที่ชัดเจน 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก้าวการด าเนินงาน ทั้งระหว่างด าเนินโครงการ และ/หรือหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  และ 
การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อน และตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่
สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณควรค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ เพ่ือให้   
ใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การคลัง 
 

  หากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้รับการตอบรับจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็น
ระบบ เกิดผลเป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
การติดตามและการประเมินโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งระหว่างการด าเนินงาน  และ/หรือภายหลังจาก   
การด าเนินงาน เพ่ือติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการร่วมกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ    
การด าเนินงาน  ให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งมอบปัจจัยการผลิต  การก าหนดการขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการว่ามีการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตาม
ขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่  ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหรือไม ่

๑. การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินกระบวนการ  (Process 
evaluation)  ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับ 

- วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
- ความก้าวหน้าของโครงการ 
- กิจกรรมที่จัดท าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือเกิด

ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น 
  เพ่ือน าผลของการประเมินน าไปสู่การตัดสินใจ ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการ
ด าเนินงาน 

๒. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินผลผลิต (Product evaluation) หรือ
ผลลัพธ์ของโครงการ โดยมุ่งตอบค าถามตามบริบทเชิงพ้ืนที่ (การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่โดยใช้ต าบลเป็นฐาน) 
ศูนย์โรงเรียนคุณภาพ ทั้ง ๓๓ ศูนย์ ว่าโครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของ
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย หรือไมไ่ม ่เพียงใด 



64 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) ของโครงการ อันเป็นผล   
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตของโครงการหรือผลผลิตของโครงการก่อให้เกิดผลอ่ืน ๆ ตามมา ซึ่งเป็นผลที่มิได้
ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของโครงการ โดยมีวิธีการประเมินผลโครงการ ใน 3 ลักษณะ คือ 

1. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
2. การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
1. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ได้แก่ 
    - โครงการ 
    - ภาพถ่ายกิจกรรม 
    - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกต 
    - ผลการประเมินโครงการ 
    - การน าผลการจัดโครงการไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ 
2. การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
    - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    - ผู้ร่วมโครงการ 
    - ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯลฯ เป็นต้น 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ โดยให้รายงาน

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ทุก ๆ ๓ - 6  เดือน หรือตามท่ีก าหนด  
  ตัวอย่าง เครื่องมือติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

  กรอบการออกแบบการติดตามและประเมินโครงการการ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ที ่
วัตถุประสงค์/

กิจกรรมด าเนินงาน 
ประเด็น 

การติดตาม 
ร่องรอย/
หลักฐาน 

วิธีการก ากับ
ติดตาม 

แหล่งข้อมูล ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  การก าหนดให้มีผู้ก ากับ ดูแล ตัวชี้วัด และผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตลอดจนการรายงานผลการประเมินโครงการ โดยมอบหมายให้รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วม
รับผิดชอบงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ในการประสาน ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน  
เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทางแก้ไข  รวมทั้ง การรายงานผลการด าเนินโครงการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สู่สาธารณชนและผู้สนใจ บนช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 
บนความจริงใจของผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ที่สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหา ตามบริบทบนความต้องการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน. 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
ที่  282 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรและคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 

************************************ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 ระหว่ำงวันที่       
1 -4  ธันวำคม  2560 ณ ภูรพี  รีสอร์ท  อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
บทบำท อ ำนำจหน้ำที่กำรบริหำรจัดกำรขั้นพ้ืนฐำน ให้มีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด อำศัย
อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ .ศ.2547 มำตรำ 24 ประกอบกับ
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 37   วรรคสอง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร  
และคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
     1. นำยธงชัย  มั่นคง              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2  ประธำนกรรมกำร 
     2. นำยประจิม  มงคลสุข        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2        กรรมกำร 
     3. นำงอ ำพัย  อุดมพฤกษชำติ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2        กรรมกำร 

 4. นำยกิฎฎิลำภ  มีลำภ    ผู้อ ำนวยโรงเรียนวัดวังหว้ำ       กรรมกำร 
 5. นำงสมพร  ตันเงิน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสำรนำรถธรรมำรำม     กรรมกำร 
 6. นำยไกรสร  ธรรมสนิท  ผู้อ ำนวยโรงเรียนบ้ำนยำงงำม       กรรมกำร 
 7. นำงอัญชลี  สำรสุวรรณ์  ผู้อ ำนวยโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงำม      กรรมกำร 
 8. นำยเจริญ  ควรหำ   ผู้อ ำนวยโรงเรียนบ้ำนมำบเหลำชะโอน      กรรมกำร 
 9. นำยเฉลำ  สุขมหำ   ผู้อ ำนวยโรงเรียนบ้ำนชุมแสง       กรรมกำร 
 10. นำยสุรพล  รอดระหงษ์  ผู้อ ำนวยโรงเรียนบ้ำนสำมแยกน้ ำเป็น      กรรมกำร 
 11. นำยมำโนช  กุลนำแพง  ผู้อ ำนวยโรงเรียนบ้ำนทุ่งเค็ด       กรรมกำร 
 12. นำยชูชำติ  คำดสนิท  ผู้อ ำนวยโรงเรียนวัดปำกน้ ำพังรำด       กรรมกำร 

     13. นำงนงค์นุช อุทัยศรี                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         กรรมกำร 
     14. นำงปำนรดำ  สิริบุญบันดำล        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                           กรรมกำร 
     15. นำงสำววัลลภำ รักษ์สังข์            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                                   กรรมกำร 
     16. นำงสำวอุมำ   ศรีชัย                 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์              กรรมกำร 
     17. นำงสำวประภำ  ก ำเหนิดเพชร     ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                                          กรรมกำร 
     18 นำยพิภพ ป้องปัดโรคำ               รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                                       กรรมกำร 
     19. นำงทัศนำ รัตนพงศ์                  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                กรรมกำร 
     20. นำงจ ำรัส มีลำภ                      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                กรรมกำร 
     21. นำงอัจฉรำ วิมลเกียรติ              ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                กรรมกำร 
     22. นำงปัญชลีย์ ปรำณี                  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                กรรมกำร 
 

/15. นำงสำวฮุสนำ… 
 
 



 

     23. นำงสำวฮุสนำ  เงินเจริญ            ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                กรรมกำร 
     24. นำงสำวฉันทนำ  ส ำลี                ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                                       กรรมกำร 
     25. นำงสำววิลำวรรณ  คงกระจ่ำง     นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                                            กรรมกำร 
     26. นำงสำวณธษำ  เสียงเลิศ            เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน       กรรมกำร 

     27. นำงรัชนี  สิงห์เจริญ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 
  28. นำงสำวพินิตำ  เอ๊ียบกงไชย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 
     29. นำงสุปรำณี    ปรมสกุล             นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                          กรรมกำร 
     30. นำยสยำม  น ำเจริญ                  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                          กรรมกำร 
     31. นำงสำวพิชชนำภำ เมธวัน           นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                                             กรรมกำร 
     32. นำงสำวมณีพรรณ                     นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร                 กรรมกำร 
     33. นำงปำณิศำ  ธรรมสำลี              นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
     34. นำงธนวันต์ เฟ่ืองนิภำกรณ์          นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                                               กรรมกำร 
     35.  นำงชลดำ  หล้ำวงศำ                นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร       กรรมกำร 
     36.  นำยธงชัย  เกิดมี                     นิติกร ช ำนำญกำร       กรรมกำร 
     37. ดร.นพดล เนื่องจ ำนงค์               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     38. นำงสำวพนิดำ คุ้มคง                 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     39. นำงแสงเดือน วงษ์มณี               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     40. นำงสำวอลิสำ คชำรตัน์              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
     1. ศึกษำ วิเครำะห์ทิศทำง นโยบำย ยุทธศำสตร์ระดับชำติ ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรก ำหนดนโยบำย โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
     2. ทบทวนยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ เพ่ือปรับปรุง โครงกำร/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
     3. จัดท ำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบท สภำพและควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 และกำรสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ 
     4. กำรติดตำม ประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
     5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
     1. นำงอ ำพัย  อุดมพฤกษชำติ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 หัวหน้ำคณะท ำงำน   
     2. ดร.นพดล เนื่องจ ำนงค์              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                                            คณะท ำงำน 
     3. นำงสำวพนิดำ คุ้มคง                นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร                                   คณะท ำงำน 
     4. นำงแสงเดือน วงษ์มณี              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร                                   คณะท ำงำน 
     5. นำงสำวอลิสำ คชำรัตน์             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร                                    คณะท ำงำน 
     6.  นำงศริิพร  สมทรัพย์               เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน     คณะท ำงำน 
     7. นำงสำวลักขณำ คล้ำยคลึง         เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์                      คณะท ำงำน 
     8. นำยสิทธิพงศ์  เสน่ห์                เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์                      คณะท ำงำน 
     9. นำยบุญฤทธิ์ รักษำกำรณ์           เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์                       คณะท ำงำน 
     10.  นำยพลกฤต  แสงพลอย         พนักงำนธุรกำร     คณะท ำงำน 
     11.  นำยตะวัน  แพทย์รักษำ         พนักงำนขับรถยนต์     คณะท ำงำน 
     12.  นำยสรศักดิ์  กรวยทอง          พนักงำนขับรถยนต์     คณะท ำงำน 
 

          /มีหน้ำที่… 
 
 



    
มีหน้าที่ 
     1. ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
     2. ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 
     3. ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน และกำรติดตำม ประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
นโยบำยและแผนกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
     4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                  สั่ง ณ วันที่  25  ตุลำคม  พ.ศ. 2560 

                                                                
                                                                (นำยธงชัย   มั่นคง) 
                                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 

                                                        

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 











 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 1. นายธงชัย  มั่นคง               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

     2. นายประจิม  มงคลสุข          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2         
     3. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2         
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