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กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้       
การก ากับ ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลัก  
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานความส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ          
ที่ตอบสนองนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่ความส าเร็จ
ตามเปูาหมาย ภารกิจ และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ที่ได้รับมอบหมายในรอบปี โดยมีรูปแบบ  แนวคิด วิธีการ และยึดหลักการมีส่วนร่วมของ    
ทุกภาคส่วน  ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ไปในทิศทาง          
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้รับทราบ 

  ขอขอบคุณโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ที่มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจ และตั้งใจทุ่มเทจนประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง    
ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สุดท้ายนี้ขอเป็นก าลังใจให้กับทุกท่านปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เด็กและเยาวชนได้เป็นอนาคตของชาติที่ดี  มีคุณภาพ  เป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ต่อไป ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป 
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                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   
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นางปานรดา  สิริบุญบันดาล 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศกึษา/กลุ่มกฎหมายและคดี 

นางสาวอุมา  ศรีชัย 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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นางสาวพินิตา  เอี๊ยบกงไชย 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นางอัจฉรา  วิมลเกยีรต ิ

ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน/รักษาการในต าแหน่ง 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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 1. นายธันวา  ลิ่มสถาพร    ผอ.สพป.รย. 2 รก. ผอ.สพป.รย. 2                 ประธานกรรมการ 
   2. นางเกษร  ใจชื้น           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา                             กรรมการ 
      3. นายสมบูรณ์  ทองมณี    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน                         กรรมการ 
 4. นายสมพร  ชูก้อนทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย                             กรรมการ 
  5. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               กรรมการ 
 6. นายธนะเดช  บุญเทียม   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล            กรรมการ 
 7. นางลัดดาวรรณ  จินดารัตน์   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ            กรรมการ 
 8. นางสาวเครือวัลย์  ปามา  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน           กรรมการ 
 9. นางอัจฉรา  วิมลเกียรติ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ    กรรมการและเลขานุการ 
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  การจัดโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล         
3) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           
5) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 6) กลุ่มนโยบายและแผน 7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9) หน่วยตรวจสอบภายในและ       
10) กลุ่มกฎหมายและคดี  เพ่ือสร้างกลไกส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ก ากับ ดูแลสถานศึกษาที่มีสภาพ    
และบริบทที่แตกต่างกันให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มุ่งเน้นการสร้างขีดสมรรถนะ
การบริหารจัดการให้มีศักยภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ             
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โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ผู้อ านวยการ 
สพป.ระยอง เขต 2 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย์ 
 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล       
การจัดการศกึษา 

คณะอนกุรรมการศึกษาธกิาร 
จังหวัดระยอง (อกศจ.) 

 

คณะกรรมการศกึษาธิการ 
จังหวัดระยอง (กศจ.) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

รองผู้อ านวยการ 
สพป.ระยอง เขต 2 

สถานศึกษาในสังกดั 
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             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ตั้งขึ้น        
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2553  มาตรา 34  วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวง และให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง”      
ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที ่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน     

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       9.  ด าเนินการและประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

     10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 

     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     12. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตั้งอยู่อาคาร
หลวงปูุคร่ าอุปถัมภ์’๓๗  เลขที่ ๙๙/๑ 
หมู่ที่  ๓  ต าบลวั งหว้า   อ า เภอแกลง 
จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ 21110  
โทรศัพท์ติดต่อ 0 3867 1180  
โทรสาร 0 3867 2516  
เว็บไซต์  http://www.rayong2.go.th   
 

สภาพท่ัวไป 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 87 โรงเรียน มีเขตบริการในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแกลง อ าเภอวังจันทร์ และ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับ เขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอวังจันทร์และอ าเภอเขาชะเมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแก่งหางแมวและอ าเภอนายายอาม (จังหวัดจันทบุรี) 
ทิศใต้ จรดอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองระยอง 
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แผนที่แสดงท่ีต้ังสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด    
จ านวน 87 โรงเรียน แบ่งเป็นเครือข่ายการศึกษา จ านวน 6 เครือข่าย มีนักเรียน จ านวน 18,013 คน       
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ,128 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) โดยมอบหมาย           
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  
และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ทุกคน รับผิดชอบก ากับ ดูแล และประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายการศึกษา
และสถานศึกษาทุกแห่ง  

ข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ตารางท่ี  1  จ านวนบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผอ.สพป.รย.2               1 
2 รอง ผอ.สพป.รย.2                      2 
3 ศึกษานิเทศก์    8 
4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)     26 
5 ลูกจ้างประจ า 2 
6 ลูกจ้างชั่วคราว                          16 

รวม 55 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 



 

 

10 
 

 

 

ตารางท่ี  2  จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
ข้าราชการครู รวมทั้งหมด 

1 แกลง 54 1 669 724 
2 วังจันทร์ 14 0 159 173 
3 เขาชะเมา 14 1 161 176 

รวม 82 2 989 1,073 
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ตารางท่ี  3  จ านวนสถานศึกษา และจ านวนนักเรียนแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 

1 แกลง 59 2,769 9,671 650 13,090 
2 วังจันทร์ 14 532 1,830 205 2,567 
3 เขาชะเมา 14 537 1,501 318 2,356 

รวม 87 3,838 13,002 1,173 18,013 
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ตารางที ่ 4  แสดงข้อมูลโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน) 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุ่น ปีท่ีเข้าโครงการ 
1 วัดหนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง 1 2547 
2 บ้านช าฆ้อ ช าฆ้อ เขาชะเมา 1 2547 
3 บ้านชุมแสง ชุมแสง วังจันทร์ 2 2550 
4 บ้านสองสลึง สองสลึง แกลง 3 2552 
5 ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ปุายุบใน วังจันทร์ 3 2552 

 
 

ตารางที ่ 5  แสดงข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุ่น ปีที่เข้าโครงการ 
1 วัดเนินเขาดิน ทุ่งควายกิน แกลง 1 2559 
2 วัดท่ากง พังราด แกลง 2 2561 
3 บ้านห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 2 2561 

 

ตารางที ่ 6  แสดงข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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ตารางที ่ 7  แสดงข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวน 0 – 120 คน) 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้รับ  

การอนุมัติเงินประจ างวดทั้งสิ้น 176,512,600 บาท โดยจ าแนกแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ 
              1) งบบุคลากร      เป็นเงิน        4,413,548      บาท 
              2) งบด าเนินงาน            เป็นเงิน      47,509,312      บาท 
              3) งบลงทุน                  เป็นเงิน      50,378,651      บาท 
              4) งบเงินอุดหนุน           เป็นเงิน      74,211,089      บาท 
              5) งบรายจ่ายอื่น           เป็นเงิน                      0      บาท 
          ณ วันที่ 28 กันยายน 2562  ได้มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณครบตามที่ได้รับอนุมัติเงิน 
โดยสรุปได้ดังนี้ 
              1. งบบุคลากร ได้รับอนุมัติเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,413,548 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
4,374,698.39 บาท คิดเป็น 99.12 % มีเงินเหลือจ่าย 38,849.61 บาท คิดเป็น 0.88 % เหตุที่มีเหลือ
เพราะมีการลาออกของพนักงานราชการในแต่ละเดือน 
              2. งบด าเนินงาน ได้รับอนุมัติเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
47,509,312 บาท มีการเบิกจ่ายได้ 45,267,246.48 บาท มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 
เป็นเงิน 1,964,103 บาท คิดเป็น 4.13 % เหตุที่กันเหลื่อมปี เนื่องจากผู้ขายส่งมอบของไม่ทันและเป็นงบ  
ที่ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 มีเงินเหลือ 277,962.52 บาท คิดเป็น 0.59 % 
เหตุที่มีเงินเหลือเพราะเป็นเงิน แผนบูรณาการ เป็นงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว 
             3. งบลงทุน ได้รับอนุมัติเป็นค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,378,651 บาท มีการท า PO    
ในระบบ GFMIS ครบตามจ านวนเงิน เบิกจ่ายได้ 40,199,607.32 บาท คิดเป็น 79.79 % มีการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 10,034,908.58 บาท คิดเป็น 19.92 % เหตุที่กันเงินไว้เหลื่อมปี
เนื่องจากเป็นงบก่อสร้างอาคารเรียนรอส่งมอบงานตามงวด และบางรายการเป็นงบที่ได้รับอนุมัติเงินประจ า
งวดช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน (วันที่ 26-30 กันยายน 2562) มีงบลงทุนที่เหลือจากการก่อหนี้
ผูกพัน เป็นเงิน 144,135.10 บาท คิดเป็น 0.29 % 
              4. งบเงินอุดหนุน ได้รับอนุมัติเป็นเงิน 75,211,089 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 74,205,089 บาท 
คิดเป็น 99.99 % มีเงินเหลือ 6,000 บาท คิดเป็น 0.01 % เหตุที่มีเหลือจ่ายเพราะโรงเรียนน าเงิน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนมาส่งคืน เนื่องจากเด็กได้ย้ายไปแล้ว และ สพฐ. ไม่ได้ดึงเงินจากระบบ GFMIS กลับคืน 
 
ตารางท่ี 8  แสดงข้อมูลงบประมาณ 
ที่ได้รับการอนุมัติเงินประจ างวด 
โดยจ าแนกแต่ละงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญ 
กับการรับฟัง การมีปฏิสัมพันธ์ สังเกตความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 

จากแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง    
เขต ๒ บนเปูาหมายเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง    
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 าความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มาปรับผลผลิตและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ ให้            
เหนือความคาดหวังที่สอดคล้อง สมดุล มีความลงตัวและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็เร่งด าเนินการ
ให้สถานศึกษามีความใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ด้วยนวัตกรรมทางการบริหารของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนที่สนใจ
การศึกษา อยากเห็นการจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ต้องการของชุมชนและสังคม เพ่ือร่วมคิด–ร่วมท า 
กับชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน 4    เด็กดีสารภีทะเล (เป็นเด็กดี 
เรียนรู้ดี ทักษะชีวิตดี ทักษะอาชีพดี) 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2561 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เทียบกับระดับประเทศ ในภาพรวม
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2559-2561  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทีย
บกับระดับ 
ประเทศ      

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2559 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2559 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2559 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ภาษาไทย 56.05 50.93 59.80 51.88 45.29 54.61 52.98 46.58 55.90 + 3.90 

คณิตศาสตร์ 47.43 40.20 40.31 38.76 35.55 35.65 40.47 37.12 37.50 + 2.81 

วิทยาศาสตร ์ 44.52 41.46 42.45 40.27 38.13 38.83 41.22 39.12 39.93 + 2.52 

ภาษาอังกฤษ 35.11 37.16 40.14 31.11 32.73 35.47 34.59 36.34 39.24 + 0.90 

สังคมศึกษา 48.96 - - - - - - - - - 

เฉลี่ย 46.41 42.44 45.68 40.51 37.93 41.14 42.32 39.79 43.14 + 2.54 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนใน
สังกัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศรวมทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 
2.54  
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เปรียบเทยีบร้อยละ          
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2561         
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 จ าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้ระหว่างระดับ      

เขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                               

ปีการศึกษา 2559-2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
กับระดับ 
ประเทศ      

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2559 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2559 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

 

ปีการ 
ศึกษา
2559 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ภาษาไทย 47.23 49.72 54.62 46.81 48.77 55.04 46.36 48.29 54.42 + 0.20 

คณิตศาสตร์ 29.28 25.88 27.71 29.53 26.55 30.28 29.31 26.30 30.04 - 2.33 

วิทยาศาสตร ์ 34.89 32.21 34.46 35.12 32.47 36.43 34.99 32.28 36.10 - 1.64 

ภาษาอังกฤษ 28.47 28.47 26.39 31.39 30.14 29.10 31.80 30.45 29.45 - 3.06 

สังคมศึกษา 49.23 - - - - - - - - - 

เฉลี่ย 37.82 34.07 35.80 35.71 34.48 37.71 35.62 34.33 37.50 - 1.70 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ 
ประเทศ โดยรวมทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 1.70 ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.20 
ตามล าดับ 
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เปรียบเทียบร้อยละ  
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 

ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระหว่าง
ระดับเขตพ้ืนที่และ

ระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 11 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลงของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 
ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น/        
ลดลงจาก        

ปีการศึกษา 
2560 
(+/-) 

เข้าสอบ 
ผลการทดสอบ 
ตั้งแต่รอ้ยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ เข้าสอบ 
ผลการทดสอบ 
ตั้งแต่รอ้ยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 1,856 967 52.10 1,885 1,433 76.02 + 23.92 

คณติศาสตร ์ 1,856 515 27.75 1,885 591 31.35 + 3.60 

วิทยาศาสตร ์ 1,856 402 21.66 1,885 501 26.58 + 4.92 

ภาษาอังกฤษ 1,856 396 21.34 1,885 477 25.31 + 3.97 

                 คะแนนเฉลี่ยรวม 30.71 คะแนนเฉลี่ยรวม 39.81 + 9.10 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า จ านวนนักเรียนทีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยรวมทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 คิดเป็น ร้อยละ 9.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เปรียบเทยีบร้อยละ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน        
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาต ิ    
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
ร้อยละ 50 ข้ึนไป         

ปีการศึกษา 2560 และ 
ปีการศึกษา 2561 
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ตารางท่ี 12 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลงของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

นกัเรียนที่มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนนกัเรียนปกีารศกึษา 2560 จ านวนนกัเรียนปกีารศกึษา 2561 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น/        
ลดลงจาก       

ปีการศึกษา 
2560 เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ
ตั้งแต่รอ้ยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ เข้าสอบ 
ผลการทดสอบ 

ตั้งแต่รอ้ยละ 50 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 268 135 50.37 274 171 62.41 + 12.04 

คณติศาสตร ์ 268 11 4.10 274 12 4.38 + 0.28 

วิทยาศาสตร ์ 266 7 2.63 276 18 6.52 + 3.89 

ภาษาอังกฤษ 266 1 0.38 276 1 0.36 - 0.02 

                   คะแนนเฉลี่ยรวม 14.37 คะแนนเฉลี่ยรวม 18.42 + 4.05 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า จ านวนนักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นโดยรวมทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 4.05 ยกเว้น 
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.02 มีนักเรียนเข้าสอบเพิ่มจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.62  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เปรียบเทยีบร้อยละของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที่มีคะแนนผลการทดสอบ    
ทางการศึกษาระดบัชาติ   

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)       
ร้อยละ 50 ข้ึนไป             

ปีการศึกษา 2560 และ    
ปีการศึกษา 2561 
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ตารางท่ี 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 

 

ความ 
สามารถ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ 
กับระดับ 
ประเทศ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการ 
ศึกษา 
2559 

ปีการ 
ศึกษา 
2560 

ปีการ 
ศึกษา 
2561 

ปีการ 
ศึกษา 
2559 

ปีการ 
ศึกษา 
2560 

ปีการ 
ศึกษา 
2561 

ปีการ 
ศึกษา 
2559 

ปีการ 
ศึกษา 
2560 

ปีการ 
ศึกษา 
2561 

ด้านภาษา 
(Literacy) 

58.31 58.95 61.16 50.29 51.94 52.73 51.00 52.67 53.18 + 7.98 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

42.26 43.83 55.77 37.35 38.38 47.89 36.99 37.75 47.19 + 8.58 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities) 

60.87 51.31 55.16 52.62 44.98 47.57 53.38 45.31 48.07 + 7.09 

เฉลี่ย 53.82 51.36 57.37 46.75 45.10 49.39 47.13 45.25 49.48 + 7.89 

  

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 7.89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

เปรียบเทยีบร้อยละ     
ผลการประเมินการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (NT)          
ปีการศึกษา 2561 

ของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตาม
ความสามารถท้ัง 3 ด้าน 
ระหว่างระดับเขตพื้นท่ี

และระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 

สมรรถนะ 
ระดับประถมศึกษาปทีี ่1 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ     

การอ่านออกเสียง  71.89 65.74 66.16 + 5.73 

การอ่านรู้เรื่อง 75.34 71.20 71.27 + 4.07 

 รวม 2 สมรรถนะ 73.62 68.47 68.72 + 4.90 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม 2 สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็น   
ร้อยละ 4.90 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม 2 สมรรถนะ 

ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา             
ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2562 

ที ่ ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

1 ภาษาไทย 95 53 16 164 

2 คณิตศาสตร ์ 40 28 29 97 

3 วิทยาศาสตร ์ 53 7 2 62 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 73 5 0 78 

5 สุขศึกษา และพลศึกษา 12 6 7 25 

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ 71 31 3 105 

7 ศิลปะ-ดนตร ี 126 30 5 161 

8 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ 8 1 1 10 

9 ภาษาต่างประเทศ 63 12 1 76 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 24 3 2 29 

11 คอมพิวเตอร ์ 35 0 1 36 

12 หุ่นยนต ์ 13 0 1 14 

13 การงานอาชีพ 49 2 0 51 

14 ปฐมวัย 29 6 1 36 

15 เรียนรวม - ภาษาไทย 10 0 0 10 

16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0 0 6 

17 เรียนรวม - ศิลปะ 23 0 0 23 

18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 13 0 0 13 

 รวม 743 184 69 996 

  จากตารางจะเห็นได้ว่า ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 653 คน และไดเ้หรียญ จ านวนทั้งสิ้น 996 เหรียญ  

 

 

      

  
 
 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทิศทางการจัดการจัดการศึกษา 
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 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง  
รัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่สังคม
อันจะเป็นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสุขยั่งยืน  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
    การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน   
          1)  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
     มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
     ยึดมั่นในศาสนา 
     มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     มีความอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
      2)  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
     รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
     ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
     ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
     ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
      3)  มีงานท า – มีอาชีพ 
     การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
     การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและ
มีงานท าในที่สุด 
     ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
      4)  เป็นพลเมืองดี 
     การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
     ครอบครัว–สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี 
     การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 

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

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 
 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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          โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและ    
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
                ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
                ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
                ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
                ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
                ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
                ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
                ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย     
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ  ได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต      
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  
                ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ         
บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ          
เชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์  
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เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต      
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง   
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ  อนาคต      
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน  ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ    
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน  
               ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง  และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษา
ทีส่าม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม     
ความถนัดของตนเอง  
                4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า 
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น      
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง   
และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
                ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ    
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน  ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุาย      
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพื้นฐาน 
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
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                6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส 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 กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ า เป็น มีความทันสมัย  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                   เปูาประสงค์ 
    1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 
ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
    2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 
    นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   เปูาประสงค์ 
        1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
    2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
    3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ        
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด 
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    4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรยีนรู ้หรือความสามารถพิเศษตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บรกิารช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเปน็เฉพาะของผู้เรียน 
    5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือ การอาชีพ 
หรือการด าเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
    นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  เปูาประสงค์ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  

มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
    นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
    เปูาประสงค์ 

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
     นโยบายที่ 5   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
    เปูาประสงค์ 

สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

4. จุดเน้นในการจัดการศึกษา 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละ
ระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
      1. ระดับปฐมวัย 
  “พัฒนาการครบทุกด้าน” 
      2. ระดับประถมศึกษา 
           “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
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     3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  “การค้นพบตนเอง” 
     4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           “ทักษะพื้นฐานอาชีพ” 

5. ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

 

 
 

               “เป็นผู้น าแห่งนวัตกรรมการจัดการศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วิถีพอเพียง” 

 
 
 
 

                1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง และพัฒนาสู่มาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
                ๒. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทุกระดับอย่างมืออาชีพ 
                3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

 

             เด็กระยอง ๒ เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ ต้อง 
                  1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทุกคน 
                  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องใส่ใจในการสร้างประสิทธิภาพ     
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
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3. ทุกภาคส่วนของจังหวัดต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ต้องติดตามการท างาน 

ทุกประเด็น และรายงานความเคลื่อนไหวเป็นระยะ 
 
 
 
 

            “มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  ประสิทธิผล” 
 
 
 
 

                    1. ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า ทั้งด้านโอกาส และคุณภาพ 
                    2. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
                    3. ยุทธศาสตร์บูรณาการประสานความร่วมมือ 
                    4. ยุทธศาสตร์รู้รากเหง้าเท่าทันสังคม 

      เป้าหมายการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก าหนดเปูาหมายคุณภาพการศึกษา          
สู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานค่านิยม มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ ประสิทธิผลคุณภาพผู้เรียน  4     ดังนี้ 

     1. เป็นเด็กดี (Good Student) หมายถึง นักเรียนที่มีคุณลักษณะคนดี คุณธรรม ค่านิยมต่าง ๆ 
เพ่ือการจรรโลงสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข 
     2. เรียนรู้ดี (Good Learning) หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะด้านวิชาการ อ่านออกเขียนได้      
มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับน่าพอใจ   
         3. ทักษะชีวิตดี (Good Life Skills) หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะในการด ารงอยู่ในยุค   
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณในการไตร่ตรองข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ   
             4. ทักษะอาชีพดี (Good Career Skills) หมายถึง นักเรียนที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ   
หารายได้ มีความเป็นนักธุรกิจน้อยตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน 
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      คุณภาพสถานศึกษาดี 
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ STEM Education 
  3. จัดการเรียนการสอน วิทยาการค านวณ 
  4. ใช้ ICT จัดการเรียนการสอน 
  5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

       นโยบายการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนสู่  ความเป็นเลิศ
โดยใช้ “10 อ.” ได้แก่ 
  1. อาชีพพื้นฐาน 
              ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
          - ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
          - สถานศึกษามีโครงงานวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ในแต่ละภาคเรียน  อย่างน้อย 1 โครงงาน 
          - มีสถานศึกษาท่ีมีความโดดเด่นด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเครือข่ายละ           
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
      แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
          - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ 
          - ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษาอาชีพ เช่น  
หลักสูตรอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น หลักสูตรบูรณาการทักษะอาชีพ ฯลฯ 
          - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมด้านทักษะอาชีพ 
  ๒. อนุบาลโดดเด่น 
      ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
          - ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
          - ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและตัวเลข  
สู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
          - มีสถานศึกษาท่ีมีความโดดเด่นด้านการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เครือข่ายละ 
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
               แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
          - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
          - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและตัวเลข  
                  - สู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
                  - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย  
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   3. อ่านเก่งเขียนสวย 

      ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
3.1  ป.๑ อ่านออกทุกคน 

                         - นักเรียนชั้น ป.๑ ร้อยละ ๑๐๐ อ่านหนังสือออกตามระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด     
           3.2 การอ่านออกเขียนได้     
        การอ่าน           
                           - นักเรียน ชั้น ป.๑ – ป.๓ ร้อยละ ๙๐ ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินการอ่าน   
ออกเสียง ผ่านเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป  
                           - นักเรียน ชั้น ป.๑ – ป.๖ ร้อยละ ๙๐ ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินการอ่าน      
รู้เรื่อง ผ่านเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 
                           - นักเรียน ชั้น ป.๔ – ป.๖ ร้อยละ ๙๐ ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินการอ่าน
ตามหลักการใช้ภาษาผ่านเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 

      การเขียน 
                           - นักเรียน ชั้น ป.๑ – ป.๓ ร้อยละ ๙๐ ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินการ    
เขียนค า ผ่านเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป  
                           - นักเรียน ชั้น ป.๑ – ป.๓ ร้อยละ ๙๐ ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินการ    
เขียนเรื่อง  ผ่านเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป  
                           - นักเรียน ชั้น ป.๔ ร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินการเขียนสรุปใจความส าคัญ        
ผ่านเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป  
                           - นักเรียน ชั้น ป.๔ – ป.๕ ร้อยละ ๙๐ ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 
                           - นักเรียน ชั้น ป.๕ – ป.๖ ร้อยละ ๙๐ ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินการเขียน   
ย่อความ ผ่านเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 
                           - นักเรียน ชั้น ป.๖ ร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินการเขียนเรียงความ ผ่านเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป  
                   3.3 นักเรียนมีสมุดคัดลายมือ 

  - ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมการคัดลายมือ 

3.4  ขยายผลนักเรียนที่ได้รางวัล “ไอดอล” ของนักเรียน 

                           - ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีการขยายผลนักเรียนที่ได้รางวัล “ไอดอล”ของ
นักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
               แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
                           - จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ให้สอดคล้องและต่อเนื่องกัน โดยการจัด
อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
                           - ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จัดท าสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน    
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การเขียนภาษาไทย   
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ในชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6      
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านการอ่านคล่องเขียนคล่อง นักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
                - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอ่านออก 100% ในชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง อ่านตามหลักการใช้ภาษา โดยวิธีการ  
คัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านการอ่าน    
               - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน ได้แก่ เขียนค าตามบัญชี  
ค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น เขียนเรื่อง เขียนสรุปใจความส าคัญ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เขียนย่อความ 
เขียนเรียงความ  
               - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคัดลายมือ เช่น นักเรียนทุกคน 
ต้องมีสมุดคัดลายมือ สถานศึกษามีการชมเชย และยกย่องนักเรียนที่มีลายมือสวย 
               - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานนักเรียนและ
สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยให้เป็น “ไอดอล”ของนักเรียน และเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ประสบความส าเร็จ 
                        - มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 4. อังกฤษสื่อสาร 
     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
               - ร้อยละ 100 ของครูที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
               - ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนา 
               - ร้อยละ 80 ของนักเรียน รู้จักค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ตามระดับชั้น 
      แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
                        - ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษให้สามารถมีความรู้และทักษะ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ีมีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
                        - ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานอื่น 
                        - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

           5. อนามัยแข็งแรง 
     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
                        - ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
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                        - นักเรียนที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ (อ้วน) มีจ านวนลดลง 
                        - นักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (ผอม) มีจ านวนลดลง 
       แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) 
อย่างมีคุณภาพ  
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
                        - ส่งเสริมให้เครือข่ายการศึกษาจัดกิจกรรมกีฬานักเรียนเครือข่ายการศึกษา 
                        - จัดกิจกรรมกีฬานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
                        - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรม 

  6. อากัปกริยาดี 
     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
                        - ร้อยละ 100 ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินเด็กดีสารภีทะเล 
                        - ร้อยละ 100 ของนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านกริยามารยาท  
                        - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านกิริยามารยาท กิริยาท่าทาง 
กิริยาวาจา  
     แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านกิริยามารยาท กิริยาท่าทางกิริยาวาจา  
                        - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเด็กดีสารภีทะเล 
                        - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรม 

  7. ICT เพื่อการเรียนรู้ 
     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
                        - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV  
                        - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT 
                        - ร้อยละ 100 มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
                        - มีครูที่สามารถเป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT ได้อย่างน้อย 
เครือข่ายละ 2 คน 
                        - ส านักงานเขตพ้ืนที่ มีห้อง Innovation Streaming Room (ISR) 
 

      แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม  
               - ส่งเสริมให้สถานศึกษาขนาดเล็กจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV 
     - ส่งเสริมให้สถานศึกษาขนาดกลางข้ึนไปจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT 
     - ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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     - ส่งเสริมพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและจัดการศึกษา 
              - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรม 

  8. O-Net เป็นที่หนึ่ง 
     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
                       - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม STEAM และ Coding  
                       - ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ป.6, ม.3 เป็นอันดับ 1 ของคลัสเตอร์ 8  
                       - ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ป.6, ม.3 ไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 50 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
                       - ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับปีการศึกษา      
ที่ผ่านมา 
      แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
                       - สร้างความตระหนักให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  
                       - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม STEAM และ Coding  
                       - ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ป.6, ม.3  
ไปวิเคราะห์ผล เพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
                       - คัดกรองสถานศึกษาแยกตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ป.6, ม.3 
                       - ชมเชย ยกย่อง สถานศึกษาที่มีพัฒนาการของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-Net) ป.6, ม.3 ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
                       - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรม 

  9. อาเซียนสร้างสรรค์ 
     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
                       - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน  
                       - มีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน อย่างน้อย  
เครือข่ายละ 2 แห่ง 
               แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
                       - ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน 
                       - มีระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรม   
        10. องค์กรแห่งความร่วมมือ 
     ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
                       - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทั่วไป ครบทุกด้าน  
     แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม 
                       - ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
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                       - จัดหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      หลักคิดในการท างาน “DOME” (4 ย) 
  D  = Distinguish (แยกแยะ) 

 ข้อมูลสารสนเทศ 
 จ าแนก ก าหนดกลุ่ม 
 วินิจฉัย วิเคราะห์ 

  O  = Overhaul (ยกเครื่อง) 
 การจ าแนกวิธีการ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน 
 การบริหารจัดการ 
 การพัฒนา 
 โครงสร้างพื้นฐาน 

  M = Move the troops (ยกทัพ) 
 รวมพลัง 
 การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว 
 จุดหมายปลายทาง 
 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

E  = Esteem (ยกย่อง) 
 การให้ขวัญก าลังใจ 
 รางวัลความด ี
 ความก้าวหน้า 
 ศรัทธา 

      การสร้างบรรยากาศในการท างาน “4 ต้อง 2 ไม่” 
  4 ต้อง  ได้แก่  
                              1. ต้องมีความคิด 
                              2. ต้องมีจิตบริการ 
                              3. ต้องสมาน สามัคคี 
                              4. ต้องมีเครือข่าย 
  2 ไม่  ได้แก่ 
                                 1. ไม่จ้องจับผิดและคิดลบ 
                                 2. ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
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ผลการด าเนินงาน 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการ    
ตามเปูาหมายตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา       
ซึ่งพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ และน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 

 
 
 

 

1.  โครงการส่งเสริม สนับสนนุ การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
     สู่การปฏิบัต ิ 

นโยบาย 10 อ.  :  อาชีพพื้นฐาน , อากัปกริยาดี 
งบประมาณ  92,720  บาท          ใช้จริง      63,240  บาท คงเหลือ       29,480  บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1. ประชุมประธานเครือข่ายการศึกษา เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖2       
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
          2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 -  วันที่ ๒ กรกฎาคม 256๒  ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 
 -  วันที่ ๓ สิงหาคม ๒5๖๒ ณ โรงเรียนบ้านพลงตาเอ่ียม 
 -  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒56๒ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญและโรงเรียนบ้านสองสลึง 
 -  วันที่ ๔ สิงหาคม ๒562 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามและโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 
          3. ประกวดผลงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษา ระดับเครือข่ายการศึกษา 
ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – 13  สิงหาคม 25๖๒  
ผลการด าเนินงาน 
          1. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง สร้างเจตนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม 
          2. ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการประกอบอาชีพ 

          3. ตอบสนองพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

ผลการด าเนินงาน 
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แนวทางการพัฒนา 
          ควรด าเนินโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต”       
(แนวทางการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการผลิตสื่อคลิปวีดีโอกระดาษ) 

นโยบาย 10 อ.  :  องค์กรแห่งความร่วมมือ 
งบประมาณ  225,000  บาท         ใช้จริง     91,626  บาท      คงเหลือ      133,374  บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
         1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเอกสารและสื่อการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
         2. อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระหว่างวันที่  
23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
          3. จัดสรรให้โรงเรียน ๆ ละ  7,000 บาท จ านวน  7  โรงเรียน น าเสนอผลงานกิจกรรมโรงเรียน
สจุริต ให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
ผลการด าเนินงาน 
         1. ครูที่เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
         2. ครูที่เข้ารักการอบรม สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผลิตสื่อ 
คลิปวีดีโอกระดาษได้ 
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แนวทางการพัฒนา 
          1. ควรมีการอบรมจัดท าสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  ให้หลากหลาย ตาม  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2. โรงเรียนควรส่งครูที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมโดยตรง 

 
 
 
 
 

 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านวิทยาการค านวณสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล                                       

นโยบาย 10 อ.  :  O-NET เป็นที่หนึ่ง , ICT เพื่อการเรียนรู้ 
งบประมาณ  34,500  บาท      ใช้จริง       33,787  บาท        คงเหลือ      713  บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
ผลการด าเนินงาน 
          1. ครูผู้สอนสนใจเข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน  65  คน 
          2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณแบบ Active Learning ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยแยกเป็น ระดับมากที่สุด จ านวน     
43  คน และระดับมาก  จ านวน  22  คน 
          3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ  4.72 
          4. ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.66 
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แนวทางการพัฒนา 
          ควรพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาที่
โรงเรียนขาดแคลนได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาต่อและการมีงานท า                                       

นโยบาย 10 อ.  :  อาชีพพื้นฐาน , อาเซียนสร้างสรรค์ 
งบประมาณ  23,500  บาท       ใช้จริง       23,500  บาท        คงเหลือ      -      บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          ประชุมการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาต่อ และการมีงานท า  ในวันที่ 17 กันยายน 
2562 ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ผลการด าเนินงาน 
         1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเครือข่ายขยายโอกาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้รับการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานท าจากมูลนิธิเพ่ือพัฒนา
ผู้น าธุรกิจและชุมชน (BCL : The Foundation For Business and Community Leadership 
Development) 
          2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒  โรงเรียนเครือข่ายขยายโอกาส  
มูลนิธิเพ่ือพัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชน (BCL : The Foundation For Business and Community 
Leadership Development) และมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอ าเภอแกลง ร่วมมือกันช่วยเหลือ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถส่งให้เรียนต่อได้ ให้ได้รับโอกาส
ในการศึกษาต่อและการมีงานท า ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐          
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานผู้เรียน ๔ ด้าน  โครงการนี้เกี่ยวกับด้านที่ ๓  มีงานท า  มีอาชีพ ข้อนี้มี 
ค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและ
เลี้ยงครอบครัวได้ 
แนวทางการพัฒนา 
          1. โรงเรียนควรปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในดา้นระเบียบวินัย ความอดทน 
ความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลาเพราะคุณสมบัติเหล่านี้มีความจ าเป็นในการท างานเป็นอย่างมาก 
          2. ควรมีการด าเนินการนิทศ ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่เข้าเรียนในสถานประกอบการ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน            
ปีการศึกษา   2561 

นโยบาย 10 อ.  :  O-NET เป็นที่หนึ่ง 
งบประมาณ     600,000  บาท        ใช้จริง      580,893  บาท       คงเหลือ     19,107  บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1.  ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสิน/คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับชาติ 
          2.  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโดยประกวดและแข่งขันนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 10 ธันวาคม 2561  
          3.  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562 
ณ จังหวัดนครปฐม  
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ผลการด าเนินงาน 
          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันมหกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
          2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (๘๗ โรงเรียน) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน           
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖1 
ท าให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสได้แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
          3. เครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 76.10 
          4. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้เป็นตัวแทน     
ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน               
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ร้อยละ 88.36 
แนวทางการพัฒนา 
          1. การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ควรมีการก าหนดวันในการจัดกิจกรรมและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน
เพ่ือให้คณะครูแต่ละโรงเรียนมีการเตรียมพร้อมในการฝึกนักเรียนเข้าแข่งขันคัดเลือกในระดับเครือข่าย
การศึกษา 
          2. หน่วยงานต้นสังกัด ควรเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา และร่วมกับเครือข่ายการศึกษา 
ในการพัฒนาครูให้มีความรู้ในการฝึกนักเรียนบางกิจกรรมที่ไม่มีตัวแทนจากเครือข่ายการศึกษาเข้าแข่งขัน 
ในระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
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6. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 

นโยบาย 10 อ.  :  O-NET เป็นที่หนึ่ง 
งบประมาณ     284,596  บาท        ใช้จริง      284,596  บาท       คงเหลือ     -      บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันที่  2-3  กุมภาพันธ์  2562 สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ 11 สนามสอบ ดังนี้ 
               1.1 ระดับประถมศึกษา 7 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก, โรงเรียนวัด 
สารนารถธรรมาราม,  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน, โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม, โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า,  
โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนบ้านช าฆ้อ 
               1.2 ระดับมัธยมศึกษา 4 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน, โรงเรียนบ้านพลงตาเอ่ียม,  
โรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น และโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา    
ผลการด าเนินงาน 
          1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ 2,147 คน ย้ายออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 
จ านวน 141 คน น าคะแนนมาคิดค่าเฉลี่ย จ านวน 1,885 คน  ไม่น าคะแนนมาคิดค่าเฉลี่ย  จ านวน  
262 คน เนื่องจาก ย้ายออกหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 จ านวน 41 คน  walk in จ านวน  13  คน  
บกพร่อง/พิการ จ านวน  208  คน 
 

ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

          2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ 331 คน ย้ายออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561     
มาคิดค่าเฉลี่ย จ านวน 274 คน  ไม่น าคะแนนมาคิดค่าเฉลี่ย จ านวน 57 คน เนื่องจาก ย้ายออกหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 จ านวน 24 คน  walk in จ านวน 2 คน  บกพร่อง/พิการ จ านวน 31 คน 
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ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการพัฒนา 
           1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียน/ครู/นักเรียน เห็นความส าคัญกับการสอบ และให้นักเรียน  

ได้ฝึกการท าข้อสอบ แนว O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชา 
          2. จัดท าคลังข้อสอบเป็นศูนย์กลางระดับเครือข่ายการศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ให้ทุกโรงเรียนสามารถน าไปใช้ได้ตลอดเวลา 
          3. มอบหมายศึกษานิเทศก์และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการสอบ      
O-NET ทุกสนามสอบ     
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7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562  

นโยบาย 10 อ.  :  ICT เพ่ือการเรียนรู้ , O-NET เป็นที่หนึ่ง , อนุบาลโดดเด่น 
งบประมาณ     81,000  บาท        ใช้จริง      70,540  บาท       คงเหลือ     10,460   บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน และระบบทางไกลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทยรุ่นที่  ๘  และครูที่ ทดแทนย้ายหรือ เกษียณ  รุ่ นที่  1 – 8 ปีการศึกษา 2562                
วันที่ ๒๐ – 21 กรกฎาคม ๒5๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต ๒ 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง ในหัวข้อเรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย รุ่นที่ ๑๘ และโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดสารนารถ      
ธรรมาราม  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 3. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง และการด าเนินโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน      
วัดสารนารถธรรมาราม  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  และวันที่ 1  มิถุนายน ๒๕๖2  ณ ห้องประชุม ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ ๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้ และปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ตีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ รวมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่เข้าร่วม
โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ ๑,๒,๓,๔,๖,7,8,๙ และโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 
จ านวน  ๘๕ โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐0   
 กิจกรรมที่ ๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบไม่ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugend Computer Science) และปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unpluggend Computer Science) เช่น กิจกรรมภาพพิกเซลสร้าง
รูปภาพของเรา กิจกรรมเราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ โดยกระบวนการใช้ค าสั่งและการควบคุม กิจกรรม
ปราศจากข้อความด้วยสัญลักษณ์ภาพ กิจกรรมเริ่มตันกิจวัตรประจ าวันอย่างไร กิจกรรมตามหาทางลัด
ด้วยการเดินไปทิศทางใด 
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 กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการอบรมชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง และ    
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลจากการนิเทศ ติดตาม 
ท าให้โรงเรียน  จ านวน ๘๕ โรงเรียน (ครู ๑๐ คน) น าความรู้ที่ได้รับจาการนิเทศไปด าเนินกิจกรรม
สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" และโรงเรียนที่     
เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ ๑,๒,๔, โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลงานเข้ารับ
การประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖1 
จ านวน ๒๓ โรงเรียน และผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จ านวน ๒๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ด ี ตามแนวทางโครงการ            
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ๒. ควรจัดกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 
 
8. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding และ Computing Science                    
(โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง)                                                                

นโยบาย 10 อ.  :  O-NET เป็นที่หนึ่ง , ICT เพื่อการเรียนรู้ 
งบประมาณ  70,000  บาท       ใช้จริง 69,220  บาท        คงเหลือ       780  บาท 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน (Coding และ Computing Science)   
ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
ผลการด าเนินงาน 
             ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาการค านวณ  มี
ทักษะในการสอนวิชาวิทยาการค านวณ และสามารถสร้างสื่อที่ใช้ในวิชาวิทยาการค านวณได้อย่าง
หลากหลาย 

แนวทางการพัฒนา 
            ระบบอินเตอร์เน็ตควรมีความเร็ว  เพ่ือใช้ในการลงโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการพัฒนาทักษะ      
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียน  อ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง   
เขียนคล่อง  อ่านเขียนวิเคราะห์  และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 

นโยบาย 10 อ.  :  อ่านเก่งเขียนสวย, O-NET เป็นที่หนึ่ง 
งบประมาณ     58,500  บาท        ใช้จริง      58,500  บาท       คงเหลือ     -      บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1. การประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1 – ป.6 และรายงานผลด้วยระบบ E-mes    
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 
          2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลนักเรียน ชั้น ป.1 – ม.3 จ านวน 87 โรงเรียน ระหว่าง      
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 และ 2 - 13 กันยายน 2562 โดยใช้การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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          3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออก เขียนได้  
ชั้น ป.1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562          
ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  

          4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออก เขียนได้  
ชั้น ป.2 – ป. 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระหว่างวันที่  24 – 25 และ 31 สิงหาคม 
2562  ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
          5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออก เขียนได้  
ชั้น ป.4 – ม.3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระหว่างวันที่ 14 – 15  สิงหาคม 2562   
ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
          6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออก เขียนได้  
และการอ่าน เขียนวิเคราะห์ตามแนว PISA ชั้น ป.4 – ม.3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
ผลการด าเนินงาน 
          1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๑ - ม.๓ ของโรงเรียนในสังกัด ๘๗ โรงเรียน จ านวน ๔๔๙ คน 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ และครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้น ป.๔- ป.๖ 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษไทย การอ่านออกเขียนได้          
และการอ่าน เขียนวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
          ๒. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 - ม.๓ ของโรงเรียนในสังกัด ๘๗ โรงเรียน จ านวน ๔๔๙ คน 
ได้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษไทยไปในแนวทางเดียวกัน และมี        
ความต่อเนื่องของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ 
          ๓. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 - ม.๓ ได้รู้จักกันและแบ่งปันความรู้ เทคนิค และวิธีการ    
สื่อการสอนของตนเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มไลน์ของภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
แนวทางการพัฒนา 
          จัดท าโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้       
อ่านคล่องเขียนคล่อง  อ่านเขียนวิเคราะห์  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ ให้ทันต่อการปฏิบัติงาน       
ของโรงเรียน และพัฒนาให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางสื่อเทคโนโลยี 
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ในการให้โรงเรียนได้ด าเนินการให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอัตนัย หรือเขียนตอบ (Essay test)  

นโยบาย 10 อ.  :  O-NET เป็นที่หนึ่ง  
งบประมาณ  25,400  บาท       ใช้จริง      20,700  บาท        คงเหลือ      4,700  บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในการสร้างเครื่องมือ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย หรือเขียนตอบ (Essay test)  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
ผลการด าเนินงาน 
          1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเห็นความส าคัญของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบอัตนัยในการวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนทุกคน 
          2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีความรู้ของบลูม  (Bloom's 
Taxonomy Revised) ทุกคน 

          3. ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์            
ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (Essay test) ตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)    
ในวิชาวิทยาศาสตร์ และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT และ O-NET ทุกคน  
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          4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้   
          5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดเพ่ือน าไปสร้างเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (Essay test) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้ทุกคน 
          6. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิพากษ์เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือ     
เขียนตอบ (Essay test) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกคน 
          7. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในความหมายและความส าคัญของเกณฑ์การให้คะแนนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทยาศาสตร์ได้ทุกคน  
          8. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนเกณฑ์การให้คะแนนของข้อสอบแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ
(Essay test) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกคน  
          9. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน
ของข้อสอบแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (Essay test) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกคน  
         10. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (Essay test) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ได้ทุกคน 
         11. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของ
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (Essay test) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ทุกคน 
แนวทางการพัฒนา 
          1. เพ่ิมจ านวนวันในการอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติมากข้ึน และครบทุกเนื้อหา 
          2. มีการอบรมสร้างทีมวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม เพ่ือให้มคีวามรู้ ความเข้าใจก่อนจัดอบรม
ใหก้ับครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม  
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11. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด เพื่อรองรับพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยอง 

นโยบาย 10 อ.  :  อังกฤษสื่อสาร, O-NET เป็นที่หนึ่ง  
งบประมาณ  80,990  บาท       ใช้จริง      64,790  บาท        คงเหลือ      16,200  บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1. อบรมเชิงปฏิบัติการการการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics) วันที่ 3 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ  อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 
          2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด ตามแนว
โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp Turbo) ส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
          3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
          4. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน  (Teaching -
Observation) ของครูที่ผ่านการอบรมฯ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 
ผลการด าเนินงาน 
          ด้านครู  ได้รับองค์ความรู้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกเสียงค าศัพท ์
ภาษาอังกฤษ (Phonics) ที่ถูกต้องชัดจน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว     
Boot Camp Turbo การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Communicative Approach        
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
นักเรียนได้อย่างแท้จริง การเปิดโอกาสให้ครูได้ออกแบบ สร้างสรรค์สื่อ/นวัตกรรม และเป็นเวทีให้ครู    
ได้แสดงความสามารถส่งผลงานสื่อ/นวัตกรรมที่พัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้น 
การเรียนรู้จากบริบทของจังหวัดระยอง 
          ด้านสถานศึกษา  สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษนักเรียนอย่างต่อเนื่องและจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน         
ได้ฝึกทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สองตามบริบทของสถานศึกษา 
 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 



 

 

53 

 

แนวทางการพัฒนา 
          1. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน  ในด้านของบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สอง       
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและบริบท 
ของโรงเรียนให้ครบร้อยละ ๑๐๐ 
          2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/ 
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษาเพ่ือให้สอดคล้องกับโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  
          3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะภาษา 
อาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา ภายในสถานศึกษา เ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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12. โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบาย 10 อ.  :  O-NET เป็นที่หนึ่ง , ICT เพื่อการเรียนรู้ 
งบประมาณ  40,000  บาท         ใช้จริง      40,000  บาท        คงเหลือ      -        บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1. จัดสรรค่า ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562  
          2. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการ DLTV และตรวจซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
DLTV ที่ช ารุด ของโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562  
ผลการด าเนินงาน 
          1. การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการฯ ที่ช ารุตให้ใช้การได้ และมี
ประสิทธิภาพ 
          2. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการฯ DLTV ทุกแห่งจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ต่อไป ตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          3. เป็นโครงการเพ่ือมุ่งสู่การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและท าให้
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือ
โรงเรียนที่อยู่ในเมือง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนวังไกลกังวล  
          4. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) หลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ 
               4.1 รูปแบบที่ 1 ครูสอนตามตารางออกอากาศ หลังเลิกเรียนครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียนทีไ่ม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
   4.2 รูปแบบที่ ๒ ครูสอนตามตารางออกอากาศ หลังเลิกเรียนครูมาสอนเสริมให้ความรู้
เพ่ิมเติมแก่นักเรียน 
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               4.3 รูปแบบที่ ๓ ครูสอนตามตารางออกอากาศ โดยมีการเตรียมสื่อการสอน ใบงาน  
ใบความรู้ ไว้ล่วงหน้า แล้วมีการกระตุ้นให้นักเรียนเรียนตามโรงเรียนต้นทางเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
          5. จากการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ได้ผลดังนี้ 
                5.1 โรงเรียนมีมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล    
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   5.2 ผู้บรหิารให้ความส าคัญในการนิเทศชั้นเรียนมากขึ้น 
   5.3 ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง 
   5.4 ครมูีความพร้อมในการเตรียมสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ตามคู่มือครุพระราชทาน  
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
แนวทางการพัฒนา 
          1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ  ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV  ทกุชั้นเรียน        
อย่างต่อเนื่อง 
          2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม        
การจัดการเรียนการสอน DLTV อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นโยบาย 10 อ.  :  O-NET เป็นที่หนึ่ง 
งบประมาณ  181,500  บาท  ใช้จริง      181,500  บาท      คงเหลือ      -        บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนพิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
          ๒. การประกวดวาดภาพระบายสี ส าหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ ๔ 
          ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ ๔ " 
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          4. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบบริหารการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (IEP Online) รูปแบบใหม่ 
         ๕. การประกวดสื่อ/นวัตกรรมส าหรับนักเรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ๓ ประเภท ได้แก่ด้านการอ่าน ด้านการเขียน และการคิดค านวณ 
         6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสรรค์งานผ่านกระบวนการศิลปะ ส าหรับเด็กแอลดี" 
         7. การนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินงาน ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
         1. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ทุกแห่ง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของนักเรียน 
พิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ และการจัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา ให้โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม 
          2. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งระบบ 
          3. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้เข้าใจระบบบริหารการให้บริการ  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใด   
ทางการศึกษา (IEP Online) รูปแบบใหม่ 
          4. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้แสดงความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
          5. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษา
พิเศษ ได้เข้ารับการประกวดสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิค วิธีการเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
          6. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม ทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนมีความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะส าหรับเด็กแอลดี 
          7. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมทุกแห่ง  มีระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การเรียนรวมที่เข้มแข็ง 
แนวทางการพัฒนา 
          ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ครบทุกคนตรงตามรายชื่อในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET และจากผลการประเมินเป็นรายบุคคล 
พบว่า นักเรียนพิการเรียนรวมมีหลายคนสามารถพัฒนาได้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
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               1. นักเรียนที่คัดกรองต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป หากเป็นนักเรียน       
ในระดับชั้น ป.๑ -ป.๒ ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองว่าเป็นคนพิการเท่านั้น 
               2. นักเรียนที่อยู่ในระบบโปรแกรมสารสนทศ SET ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
ทุกคน 
               3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ครูต้องระบุให้ได้ว่าบกพร่องทางด้านใด และ  
ไม่บกพร่องทางด้านใด หากบกพร่องทั้งด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ จึงจะน ารายชื่อนักเรียนเข้าใน
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET แต่หากบกพร่องเพียงด้านเดียวครูต้องสอนเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
               4. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูต้องตระหนักและพึงระลึกอยู่เสมอว่า นักเรียนทุกคนสามารถ
พัฒนาได้ อย่าน าการสอบระดับชาติ (O-NET/NT) มาเป็นตัวตั้งในการคัดกรองเด็กเพ่ือผลคะแนนของ
สถานศึกษา 
  5. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและ
ปฏิบัติงานให้ตรงตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 
               6. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่สถานศึกษา ในการจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (SAR) การศึกษาพิเศษในโรงเรียนจัดการเรียนรวมนั้น ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการให้
ความรู้แก่โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม และให้ส่งรายงานภายในเดือน
มิถุนายนของทุกปี แต่เปูาหมายในปีงบประมาณ พ..ศ. ๒๕๖๓ จะด าเนินการให้ความรู้แก่โรงเรียนจัดการ
เรียนรวมให้ครบทุกแห่งและให้ส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) การศึกษาพิเศษให้ครบ   
ทุกแห่ง เพ่ือสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 



 

 

58 

 

 
 

 
14. โครงการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

นโยบาย 10 อ.  :  อนามัยแข็งแรง , องค์กรแห่งความร่วมมือ 
งบประมาณ  70,000  บาท          ใช้จริง      70,000  บาท        คงเหลือ      -        บาท                
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเชิงนิเวศพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่าย ในวันที่ 26 สิงหาคม ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนา   
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหาร ครู น าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในโรงเรียน 
 2. สถานศึกษาเสริมสร้างวินัย และจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้เรียน 
 3. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในสร้างจิตส านึกด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ด้านการผลิต เพื่อส่งเสริมการลดคาร์บอนในสถานศึกษา 
 6. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ และเชื่อมโยงให้เครือข่ายเตรียมความพร้อมโรงเรียนและชุมชน   
ใกล้โรงงานที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมและนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืน 
 2. จัดกิจกรรมตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ 
ต่อการเรียนรู้ 
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15. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

นโยบาย 10 อ. : O-Net เป็นที่หนึ่ง ,ICT เพื่อการเรียนรู้ ,อ่านเก่งเขียนสวย ,อาชีพพ้ืนฐาน ,อังกฤษสื่อสาร 
งบประมาณ  88,980  บาท        ใช้จริง      14,352  บาท        คงเหลือ    74,628   บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และแผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 2. ประชุมสร้างความเข้าใจ แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
 3. ด าเนินการนิเทศโรงเรียน 100 %  ( 87 โรงเรียน)  
 4. สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ  
ผลการด าเนินงาน 
 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ร้อยละ 100 ของความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
 3. ร้อยละ 100 ของการด าเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. มีการประสานงานร่วมกันทั้งระบบ ทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มงาน หน่วยงานส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารขององค์กรเพ่ือวางแผนการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกฝุาย ทุกองค์กรและ มีการ 
บูรณาการที่ชัดเจน ลดภาระงานที่ซ้ าซ้อน และต้องด าเนินการในห้วงเวลาเดียวกันของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2. มีการวางแผนบริหารจัดการและบูรณาการภายในองค์กร และจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
ของทุกโครงการเพ่ือลดภาระงานที่ซ้ าซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ 
 3. ให้ความส าคัญของการด าเนินงานตามโครงการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกองค์คณะและทุกกลุ่มงาน 
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  การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   มุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น และการน านโยบายปฏิบัติสู่ 
ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกระดับ ประธานเครือข่าย
การศึกษา คณะบุคคล ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  
ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีผลงานที่ภาคภูมิใจ ดังนี้ 
 

ผลการทดสอบ O-NET  

- ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 12 ของ
ประเทศและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที ่4 ของประเทศ   

- ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 16 ของ
ประเทศ  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศ  

- ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 21 ของ
ประเทศ  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 23 ของประเทศ  
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ผลการทดสอบ NT  

- ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 11 ของ
ประเทศ  

- ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 13 ของ
ประเทศ 

- ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่   8 ของ
ประเทศ 
 
 
 
 

 

 

 
ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยทุธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ)  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 4.72 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.08 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 2.38 

 

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 อยู่ใน
อันดับที่ 35  ของประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม (KRS + ARS) เท่ากับ 4.63873 อยู่ในอันดับที่ 8 
ของประเทศ 
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-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตามาตรา 44)  KRS (KPI Report System) อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย 4.96870  อยูใ่นอันดับที่ 1 ของประเทศ  

-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System)  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ผลการ
ประเมินองค์ประกอบที่    1, 2, 4  สูงกว่าเปูาหมาย 

-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System)  อยู่ในระดับ  มาตรฐานขั้นสูง     
คะแนนเฉลี่ย  84.71 

 

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

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

 

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 
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 ผู้จดัท า 
 

 
 

ที่ปรึกษา 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 สถานศึกษา บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัด 
 

คณะผู้จัดท า 
นางอ าพัย อุดมพฤกษชาติ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
นางสาวพิชชนาภา เมธวัน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวนิรดา คุ้มคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
นางแสงเดือน วงษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นางสาวอลิสา คชารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์ เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ 
นายบุญฤทธิ์ รักษาการ เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ 
นางสาวสุภาพร วงศ์ทิพรัตน์     เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

รวบรวม เรียบเรียง ตรวจทาน 
นางอ าพัย อุดมพฤกษชาติ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
นางสาวพิชชนาภา เมธวัน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวนิรดา คุ้มคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
นางสาวอลิสา คชารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 
 

 
                                                                               ออกแบบปก และรูปเล่ม : นางสาวอลิสา  คชารัตน ์
 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


