
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง ขต โ 

      กลุ่มนยบำยละผน 

 อกสำรล ำดับทีไ 6/โ563 



 

 

ค ำน ำ 
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การขับคลืไอนนยบายตาง โ  ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พืไอ฿ชຌป็นนวทาง 
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                 ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 3  ระหวางปีการศึกษา 2560 – 2562 
ตารางทีไ  27  สดงผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌรียน ิReading Test : RT) .... 23 

       ชัๅนประถมศึกษา ปีทีไ 1  ระหวางปีการศึกษา 2561 -  2562 
ตารางทีไ  โ่  สดงสรุปผลการขงขันงานศิลปหัตกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๆ้ ปีการศึกษา โ5ๆโ .......... โไ 

                 ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา ระหวางวันทีไ ็ - แแ พฤศจิกายน โ5ๆโ 
ตารางทีไ  โ้  สดงสรุปผลการขงขันงานศิลปหัตกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๆ้ ปีการศึกษา โ5ๆโ .......... โ5 

                 ระดับชาติ ภาคกลางละภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปรการ 

                 ระหวางวันทีไ ็ - แแ พฤศจิกายน โ5ๆโ 
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สวนที่ แ บทน า 
 



สวนที่ แ 
บทน า 

 
แ. ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 4ี พ.ศ. โ56โ  
ทีไมุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติ฿หຌมีมาตรฐานละจัดเดຌอยางทัไวถึงละมีคุณภาพ ดยก าหนด฿หຌมีการ
ปฏิรูปการศึกษาทัๅงระบบ ละการก าหนด฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา มีหนຌาทีไบริหารจัดการศึกษา จัดท า
นยบาย ผนพัฒนา ละมาตรฐานการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา จัดตัๅงงบประมาณละจัดสรงบประมาณ          
฿หຌสถานศึกษา ตลอดจนจัด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก ากับ ติดตาม ประมินผลสถานศึกษา   
฿นสังกัด ละระดมทรัพยากรดຌานตาง ๆ พืไอสงสริม สนับสนุนการจัดละพัฒนาการศึกษา฿นขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ฿นฐานะป็นสวนราชการทีไมีภารกิจ
฿นการ จัดการศึกษา มีความมุงมัไนทีไจะป็นองค์กรทีไป็นผูຌน าการปลีไยนปลงละมีความพรຌอม฿นการ  
จัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ฿หຌมีคุณภาพละประสิทธิภาพ จึงจัดท าผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ 3 ป 
(พ.ศ. โ56ใ – โ565ี ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  ขึๅน ดย฿หຌความส าคัญ 
กับการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ความรูຌ ความสามารถของครู ผูຌบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ละสรຌางความ
ขຌมขใงของขตพืๅนทีไการศึกษา ละสถานศึกษา ภาย฿ตຌการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ก าหนดป็นวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ปງาประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ครงการละกิจกรรมตามล าดับ 

 

 2. บริบทที่เกี่ยวขຌอง 
2.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง 

  (1) ลักษณะภูมิประเทศ  
  ภูมิประทศ ป็นทีไราบชายฝัດงทีไกิดจากการทับถมของตะกอนบริวณองลุมนๅ าระยอง     
ละทีไลาดสลับนินขาละภูขา มีลักษณะป็นลอนลูกคลืไนสูงตไ าสลับกันเป ดยมีพืๅนทีไทิวขา 2 นว  
คือ ทิวขาชะมา ทางทิศตะวันออก ซึไงสูงจากระดับนๅ าทะล 1,035 มตร ละทิวขาทีไอยูประมาณกึไงกลาง
ของตัวจังหวัดป็นนวยาวจากอ าภอมืองระยองขึๅนเปทางหนือจนสุดขตจังหวัด มีมนๅ าสายสัๅนๆ ซึไงกิดจาก
ทือกขาจันทบุรีละทือกขาบรรทัดเหลลงสูอาวเทย มนๅ าทีไส าคัญ เดຌก มนๅ าบางปะกง มนๅ าจันทบุรี 
มนๅ าระยอง ป็นตຌน ลักษณะชายฝัດงทะลมีหาดทรายสวยงาม ละมีกาะ฿หญนຌอย รียงรายลียบตามนว
ชายฝัດง นับป็นทรัพยากรการทองทีไยวทีไส าคัญของประทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



2 
 

 

   ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

(2ี ที่ตั ง ละอาณาเขตที่ตั ง  
 จังหวัดระยองตัๅงอยูทิศตะวันออกของประทศเทย ระหวางสຌนรุຌงทีไ 12-13 องศาหนือ  

ละสຌนวงทีไ 101-102 องศาตะวันออก มีพืๅนทีไประมาณ 3,552 ตารางกิลมตร หรือประมาณ 
2,220,000 เร  อยูหางจากกรุงทพฯ เปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิลมตร 
  อาณาขต ทิศหนือ ติดตอขตอ าภอหนอง฿หญ อ าภอบอทอง  
                                                              อ าภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
    ทิศ฿ตຌ  ติดชายฝัດงอาวเทย ยาวประมาณ 100 กิลมตร 
    ทิศตะวันออก ติดตอขตอ าภอนายายอาม อ าภอกงหางมว  

จังหวัดจันทบุรี 
    ทิศตะวันตก ติดตอขตอ าภอสัตหีบ อ าภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3ี ลักษณะภูมิอากาศ บงออกป็น 2 ลักษณะ 

 1. บบฝนมืองรຌอนฉพาะฤดู เดຌก บริวณทางดຌานตะวันตกของจังหวัด จะมีฝนตกฉลีไย
ประมาณ 1,000 - 1,200 มิลลิมตร/ป บริวณนีๅจะมีสภาพทีไมีชวงฤดูฝน ละฤดูลຌงทีไตกตางกัน 
อยางชัดจน 

 2. บบมรสุมขตรຌอน ฿นพืๅนทีไดຌานตะวันออกของจังหวัด จะมีปริมาณฝนตกมาก ละมีชวง
หຌงลຌงสัๅน มีฝนตกฉลีไยประมาณ 1,200 - 1,700 มิลลิมตร/ป 

(4ี ฤดูกาล  
 1. ฤดูฝน ริไมตัๅ งตกลางดือนพฤษภาคม - ดือนตุลาคม รวมระยะวลา 6 ดือน  

ดย฿นดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌจะพัดขຌามา ฝนกใจะตกมาก ตอมา฿นดือนมิถุนายน ฝนจะลด
ปริมาณการตกลงอยางชัดจน ยกวຌนทางดຌานอ าภอกลงละอ าภอขาชะมา ตอมา฿นดือนกรกฎาคม  
ฝนกใจะริไมตก ละจะตกมาก฿นดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม ซึไงฝนทีไตกมาก฿นชวงนีๅนืไองจากเดຌรับ   
ลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ฿นอาวเทย ละพายุดีปรสชัไน ทีไเดຌคลืไอนตัวมาจากทะลจีน฿ตຌทีไฝัດงวียดนามละพัด
มาทางทิศตะวันตกขຌาสูพืๅนทีไจังหวัด฿นภาคตะวันออก 
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 2. ฤดูหนาว ริไมตัๅงตดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ รวมระยะวลา 4 ดือน ฤดูนีๅอุณหภูมิ
ของจังหวัดเมลดตไ ามากหมือนภาคอืไนๆ พราะขตนีๅอยูปลายมรสุมตะวันออกฉียงหนือ  ความหนาวยใน 
จึงเมลดลงนอกจากนีๅกใยังเดຌรับเออุนจากทะล ท า฿หຌจังหวัดระยอง เมหนาวยในมากนัก  

 3. ฤดูรຌอน ริไมตัๅงตปลายดือนกุมภาพันธ์ - ปลายดือนมษายน รวมระยะวลา 2 ดือน 
ระยะนีๅมีลมตะวันออกฉียง฿ตຌละลมฉืไอยจากทะล฿นตอนบายพัดมารวมกับลมตะวันออกฉียง฿ตຌ ท า฿หຌลม  
มีก าลังรงมากยิไงขึๅน ดังนัๅน ฝัດงทะลระยอง ฿นระยะดือนกุมภาพันธ์ถึงดือนมษายน จึงมีคลืไนลมคอนขຌางรง 
฿นตอนบายละยใน ท า฿หຌอุณหภูมิเมสูง อากาศจึงเมรຌอนมากนัก 

 

(5ี การปกครอง 
5.แ การปกครองสวนภูมิภาค บงขตการปกครอง ป็น 8 อ าภอ เดຌก  
1) อ าภอมืองระยอง    5ี  อ าภอบຌานฉาง 
2) อ าภอกลง    6ี  อ าภอวังจันทร์ 
3) อ าภอบຌานคาย    7ี  อ าภอขาชะมา 
4) อ าภอปลวกดง     8ี  อ าภอนิคมพัฒนา 
ประกอบดຌวย 58 ต าบล 439 หมูบຌาน 181 ชุมชน 

 

5.2 การปกครองสวนทຌองถิ่น ประกอบดຌวย  
1) องค์การบริหารสวนจังหวัด 1 หง  4ี  ทศบาลต าบล 27 หง 
2) ทศบาลนคร 1 หง    5ี  องค์การบริหารสวนต าบล 37 หง 
3) ทศบาลมือง 2 หง  
ตารางท่ี แ สดงขนาดพื นที่ จ านวนต าบล หมูบຌาน องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น  

                                 จ านกรายอ าเภอ 
อ าเภอ เนื อที่ 

(ตร.กม.ี 
ระยะทาง 
จากอ าเภอ 
ถึงจังหวัด 

(กม.ี 

เขตการปกครอง 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

องค์การ 
บริหารสวน

ต าบล 

ต าบล หมูบຌาน 

เมืองระยอง 5แ4.547 - แ แ 6 7 แ5 ่4 
บຌานฉาง โใ่.ใ7โ โ่ - แ ใ แ ใ โเ 
กลง 7่่.46ใ 4้ - - ่ ้ แ5 แ47 
วังจันทร์ ใ้5.โ4้ 46 - - แ 4 4 โ้ 
บຌานคาย 4่้.เ75 แ4 - - ใ 5 7 66 
ปลวกดง 6แ่.ใ4แ 44 - - โ 6 6 ใ4 
เขาชะเมา โ6้.้5เ 7ใ - - แ ใ 4 โ้ 
นิคมพัฒนา โใ่.เเเ โ6 - - ใ โ 4 ใเ 

รวม 3ุ55แ.้้็ - แ 2 2็ 3็ 5่ 43้ 
ที่มา : ทีไท าการปกครองจังหวัดระยอง ดือนธันวาคม โ56โ 
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(6ี ประชากร 
 จังหวัดระยอง มีขຌอมูลประชากร ณ ดือนธันวาคม 256โ จ านวนทัๅงสิๅน 734,753 คน     

ยกป็น ชาย 361,109 คน หญิง 373,644 คน 
ตารางท่ี 2  สดงจ านวนประชากรจังหวัดระยอง จ านกสถานะของบุคคล เปรียบเทียบ  

                          ปี พ.ศ. 256แ - 2562 
 

สถานะของบุคคล ปี 256แ ปี 2562 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผูຌทีไมีสญัชาติเทย ละมีชืไออยู฿น
ทะบียนบຌาน 

ใ47ุใ5่ ใ6แุ่7แ 7เุ้โโ้ ใ5โุ77่ ใ67ุ57ใ 7โเุใ5แ 

ผูຌทีไเมเดຌสัญชาติเทย โุ6แโ แุ7เ่ 4ุใโเ โุ่เ6 แุ่โโ 4ุ6โ่ 
ผูຌทีไมีชืไออยู฿นทะบียนบຌานกลาง 4ุแเ5 ใุแ66 7ุโ7แ 4ุเ้ใ ใุโ4โ 7ุใใ5 
ผูຌทีไอยูระหวางการยຌาย แุ464 แุเใโ โุ4้6 แุ4ใโ แุเเ7 โุ4ใ้ 

รวมทั งสิ น 355,53้ 36็ุ็็็ ็23ุ3แ6 36แ,แเ้ 3็3,644 734,753 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะบียน ธันวาคม โ56โ ส านักบริหารการทะบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย 
ตารางที่ 3  สดงจ านวนประชากรจังหวัดระยอง จ านกตามชวงอายุ (ปีี  

                                  (ผูຌที่มีสัญชาติไทย ละมีชื่ออยู฿นทะเบียนบຌานี ปี พ.ศ. 2562 
 

ประเภทการจ านก ชวงอายุ (ปีี เพศชาย เพศหญิง รวม 
กอนวัยรียน เ-โ แโ,ใแเ แแุ6เแ โใุ้แแ 
กอนประถมศึกษา ใ-5 แใ,6่แ แใุโแเ โ6ุ่้แ 
ประถมศึกษา 6-แแ ใเุโโโ โุ่4แเ 5ุ่6ใโ 
มัธยมศึกษาตอนตຌน แโ-แ4 แ4ุ7่โ แ4ุโเ่ โุ่้้เ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แ5-แ7 แ4ุแโ้ แใุ6ใเ โ7ุ75้ 
ปวส./ปริญญาตร ี แ่-โแ แุ่เ6่ แ7ุ่เใ ใ5ุ่7แ 
วัยท างาน โโ-5้ โเุ่โ่4 โแ5ุใ7่ 4โใุ66โ 
ผูຌสูงอาย ุ 6เ ปขึๅนเป 4แ,ใเโ 5ใุใใใ ้4ุ6ใ5 

รวมทั งสิ น 352ุ็็่ 36็ุ5็3 ็2เุ35แ 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะบียน ธันวาคม โ56โ ส านักบริหารการทะบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย 

  (็ี ขຌอมูลหนวยงานทางการศึกษา฿นจังหวัดระยอง                                                   
  3.แ ดຌานการจัดการศึกษา 
  จังหวัดระยอง มีการจัดการศึกษาทุกระดับละมีความหลากหลาย ทัๅงระดับตรียม 
ความพรຌอม ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ละระดับอุดมศึกษา รวมหนวยงานทีไจัดการศึกษา 
จ านวน 55โ หง ประกอบดຌวยหนวยงานทางการศึกษาจากหนวยงานสังกัดตางๆ ดังนีๅ 

 แี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.ี     จ านวน ใ5โ หง 
 โี กระทรวงพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ (พม.ี  จ านวน   ใ6 หง  
 ใี กระทรวงมหาดเทย องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.ี  จ านวน แ54  หง  
 4ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม (อว.ี จ านวน    4  หง   
 5ี ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ (พศ.ี จ านวน    4 หง   
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   ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
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 6ี กระทรวงกลาหม กองทัพรือ (ทร.ี    จ านวน    แ หง   
 7ี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.ี     จ านวน    แ หง   
 มีจ านวนนักรียน-นักศึกษา จ านวน แ่เุโ6เ คน ละจ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 7ุ่้4 คน สถานศึกษาทีไส าคัญ ชน สถาบันวิทยสิริมธี (สถาบันวิทยาศาสตร์ละทคนลยีชัๅนสูง
ระยองี ละรงรียนก านิดวิทย์ สนับสนุนการจัดตัๅงดย กลุม ปตท. มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌา
พระนครหนือ วิทยาขตระยอง หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดปຆาประดู จังหวัดระยอง ป็นตຌน 

 จังหวัดระยองมีปการศึกษาฉลีไยของประชากรจังหวัดระยอง รวมชายหญิง จ านกตาม 
กลุมอายุ ป โ56แ กลุมอายุ แ5-ใ้ ป มีปการศึกษาฉลีไย แเ.โแ กลุมอายุ 4เ-5้ ป มีปการศึกษาฉลีไย 
่.5เ  ละกลุมอายุ 6เ ปขึๅนเป มีปการศึกษาฉลีไย 5.แใ (ทีไมา : ส านักงานลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการุ ปการศึกษาฉลีไยของประชากรเทย ป โ56แี 

ตารางท่ี 4 สดงจ านวนเดใกเตรียมความพรຌอม จ านกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 

จ านวน 
สถานศึกษา น.ร./น.ศ. ครู/

บุคลากร 
หຌองเรียน 

แ. กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.ี     

    แ.แ ส านักบรหิารงานการศึกษาพิศษ (สศศ.ี     
          แ.แ.แ ศูนย์การศึกษาพิศษประจ าจังหวดัระยอง แ ใ5ใ 46 - 
2. กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น (อปท.ี     
          2.1 ศูนย์พัฒนาดใกลใก แโ่ 7ุโโเ 544  

3. พัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ (พม.ี     
          ใ.แ สถานรับลีๅยงดใกอกชน ใ5 แุแเ5 - - 
          3.2 รงรียนประชาสงคราะห์บຌานหຌวยปຆง 1 4 - - 
4. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ (ทร.ี     
          4.แ สถานรับลีๅยงดใกปฐมวัย ทร.12 คายมหาสรุสิงหนาท แ แ่ 4 แ 

5. กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.ี     

          5.แ ศูนย์พัฒนาดใกลใกรงพยาบาลระยอง  แ แใ - แ 

รวมทั งหมด แ67 ุ่็13 5้4 2 

 
ตารางท่ี 5  สดงจ านวนนักเรียน - นักศึกษา จ านวนครู/บุคลากร ละจ านวนหຌองเรียน  

                        จ านกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด 
จ านวน 

สถานศึกษา น.ร./น.ศ. ครู/ 
บุคลากร 

หຌองเรียน 

แ. กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.ี     
   แ.แ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร (สป.ศธ.ี     
          แ.แ.แ ส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.ี 
 

่ แโุ6่โ แ47 - 
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สังกัด 
จ านวน 

สถานศึกษา น.ร./น.ศ. ครู/ 
บุคลากร 

หຌองเรียน 

          แ.แ.โ ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน (สช.ี     
                   ฿นระบบ                  ใโ โใุโโ้ แุใใ7 ่แเ 
                   นอกระบบ (วิชาชีพ/กวดวิชา/ศิลปะละกีฬาี 7่ - - - 
    แ.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.ี     
          แ.โ.แ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต แ แแ5 47ุเ77 โุแ6ใ แุ7โโ 
          แ.โ.โ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ่7 แุ่เแใ แุเ4เ ้4่ 
          แ.โ.ใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต แ่ (ระยองี แ้ โ7ุ่5ใ แุ475 ่แ5 
    แ.3 ส านักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ (สศศ.ี     
          แ.ใ.แ รงรียนระยองปัญญานุกูล แ ใ7เ แเ4 ใเ 
    แ.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.ี     
          1.4.1 วิทยาลัยของรัฐบาล  5 แแุโ4่ 565 - 
          1.4.2 วิทยาลัยของอกชน 6 5ุโเ6 211 - 
2. กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวตักรรม (อว.ี     
    2.แ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.ี     
          โ.แ.แ มจพ.ระยอง แ 4ุโ46 แ4เ - 
          โ.แ.โ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก แ เ เ - 
          โ.แ.ใ วิทยาลัยฉลิมกาญจนา แ 54เ 12 - 
          โ.แ.4 สถาบันวิทยสิริมธี แ 211 22 - 
3. กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น (อปท.ี     
          3.1 รงรียน (อปท./อบจ.ี โ5 โเุโ้้ - - 
          ใ.โ วิทยาลัยทคนลยีละอาชีวศึกษาตากสินระยอง (อบจ.ี แ แ6โ 30 - 
4. ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพทุธศาสนาหงชาติ (พศ.ี     
          4.แ รงรียนพระปริยัติธรรมอ านวยวิทยา ผนกสามัญศึกษา แ 6แ 7 6 
          4.โ รงรียนพระปริยัติธรรมสุวรรณรังสรรค์ แ 67 แโ 6 
          4.ใ รงรียนมงคลวิทยา แ แ4แ แใ ้ 
          4.4 รงรียนพระปริยัติธรรมวัดอางกຌว ผนกสามัญศึกษา แ ใ6 7 ใ 
5. กระทรวงพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนษุย์ (พม.ี     
          5.1 รงรียนประชาสงคราะห์บຌานหຌวยปຆง แ แเ6 15 - 

รวมทั งหมด 3่6 171,547 7,300 4ุ34้ 

หมายเหตุ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จะปຂดรับนักศึกษา฿นดือนตุลาคม จึงยังเมมีขຌอมูล ณ แเ มิถุนายน โ56โ 
  

 จากตารางที่ 4 ละ 5 พบวา จังหวัดระยอง มีการจัดการศึกษาทุกระดับละมีความ
หลากหลาย ทัๅงระดับตรียมความพรຌอม ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ละระดับอุดมศึกษา 
ประกอบดຌวยหนวยงานทางการศึกษาจากหน วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาละสังกัดกระทรวงอืไนๆ               
มีสถานศึกษารวมทุกสังกัด จ านวน 55โ รงรียน จ านวนนักรียน – นักศึกษา จ านวน 180,260 คน ละ
จ านวนครู/บุคลากร จ านวน 7ุ่้4 คน  
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2.2 บริบทองค์กร 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ตัๅงอยูอาคารหลวงปูຆครไ าอุปถัมภ์’๏๗  ลขทีไ 

๙๙/ํ หมูทีไ ๏ ถนนสุขุมวิท ต าบลวังหวຌา อ าภอกลง จังหวัดระยอง รหัสเปรษณีย์ โแแแเ ทรศัพท์ติดตอ 
เ ใ่67 แแ่เ ทรสาร เ ใ่67 โ5แ6 วใบเซต์  http://www.rayong2.go.th  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา฿นสังกัด จ านวน ่7 รงรียน ฿นพืๅนทีไ ใ อ าภอ ประกอบดຌวย อ าภอกลง อ าภอวังจันทร์ 
ละอ าภอขาชะมา จังหวัดระยอง  

 

ผนทีไสดงทีไตัๅงสถานศึกษาสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

2.3 โครงสรຌางการบริหารจัดการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 2

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลละนิเทศการศกึษา 

(ก.ต.ป.น.ี 

- งานตรวจสอบการงนิละบัญชี ระบบดูลทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบการด านินงาน 

- ด านินงานกีไยวกับการประมนิการบริหารความสีไยง 
- ด านินการอืไนกีไยวกับการตรวจสอบภาย฿น 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 

กลุมอ านวยการ 
 

- งานสารบรรณ 
- งานชวยอ านวยการ 

- งานอาคารสถานทีไ
ละสิไงวดลຌอม 
- งานพาหนะ 

- งานระบบบริหาร 
การควบคุมภาย฿น
ละพัฒนาองค์กร 

- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประสานงาน 

- งานลือกตัๅงละ
สรรหากรรมการละ
อนุกรรมการ 

- งานสวัสดิการ   
สวัสดิภาพครูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

กลุมนโยบาย 

ละผน 

 

กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

กลุมบริหาร 
งานบคุคล 

 

กลุมพฒันาครู
ละบคุลากรฯ 

กลุมนิเทศ ติดตาม
ละประเมินผลฯ 

กลุมสงเสริม 
การจดัการศกึษา 

กลุมบริหาร    
งานการเงินฯ 

กลุมกฎหมาย 

ละคด ี

 
- งานนยบายละ
ผนพัฒนา
การศึกษา 

- งานวิคราะห์
งบประมาณ ละ
จຌงจัดสรร
งบประมาณ 

- งานติดตาม 
ประมิน ละ
รายงานผลการ฿ชຌ
จายงบประมาณละ    
ผลการปฏิบัติตาม
นยบายละผน 

- งานจัดท าขຌอมูล
การจัดตัๅง ยุบ รวม 
ลิกละอน
สถานศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 

- ด านินการละ
สงสริมการจัด
การศึกษาทางเกล 

- ศึกษา วิคราะห์ 
วิจัยละพัฒนา
ระบบขຌอมูล
สารสนทศพืไอการ
บริหารละการจัด
การศึกษา 
- ด านินงาน
สารสนทศพืไอ   
การบริหารละ   
การจัดการศึกษา 

- สงสริม สนับสนุน
ละด านินงาน
บริการทคนลยี
สารสนทศ 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

- งานวางผน
อัตราก าลังละ
ก าหนดต าหนง 
- สงสริม สนับสนุน
การมีหรือลืไอนวิทย
ฐานะ 
- จัดท าขຌอมูลการ   
สรรหา บรรจุ ตงตัๅง 
ยຌาย อนละการ
ลาออกฯ 

- จัดท าขຌอมูล
กีไยวกับบ าหนใจ
ความชอบละ
ทะบียนประวัติ 

- ปฏิบัติการบริการ
฿นการออกหนังสือ
รับรองตางๆ การ
ออกบัตรประจ าตัว 
ละการขออนุญาต
ตางๆ 

- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 
มอบหมาย 

- ฝຄกอบรม พัฒนา
กอนตงตัๅง ละ   
พิไมศักยภาพ        
การปฏิบัติงาน 

- พัฒนาขຌาราชการครู
ละบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/จรรยาบรรณ 

- สงสริม สนับสนุน 
ละยกยองชิดชู
กียรติ 
- ด านินการกีไยวกับ
การลาศึกษาตอ  ฝຄก 
อบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยภาย฿นประทศ 

- สริมสรຌางครือขาย
การพัฒนาครูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

- สงสริม ละพัฒนา
หลักสูตรฯ 

- วิคราะห์ วิจัยพืไอ
พัฒนาหลักสูตร การ
สอน 

- การวัดละการ
ประมินผลการศึกษา 
- วิจัยมาตรฐาน
การศึกษาละประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- งานนิทศ ติดตาม
ละประมินผลฯ 
- ศึกษาวิจัยละ
พัฒนาสืไอนวัตกรรม
การนิทศทางการ 
ศึกษา 
- งานลขานุการ
คณะกรรมการ          
ก.ต.ป.น. 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 
มอบหมาย 

- ด านินงานกีไยวกับ
งานบริหารการงิน 

- ด านินการกีไยวกับ
งานบริหารงานบัญชี 
- ด านินงานกีไยวกับ
งานบริหารงานพัสดุ 

- ด านินงานกีไยวกับ
งานบริหารสินทรัพย์ 
- ฿หຌค าปรึกษา
สถานศึกษากีไยวกับ
งานบริหารการงิน 
งานบัญชี งานพัสดุ
ละงานบริหาร
สินทรัพย์ 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 

มอบหมาย 

- ด านินงานกีไยวกับ
ศาสตร์พระราชา 
- งานสงสริมการจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานฯ 

- ประสาน สงสริม 
อปท. 
- สงสริมการจัด
การศึกษาส าหรับ     
ผูຌพิการ ฯลฯ 

- สงสริมงานการ  
นะนว สุขภาพ 
กีฬา ลูกสือ ฯลฯ 
- สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรพืไอ
การศึกษา 
- สงสริมงานกิจกรรม
พิศษละครงการ
นืไองจากพระราชด าริ 
- งานปງองกันละ
กຌเขปัญหายาสพติด 

- ปฏิบัติงานอืไนตามทีไ
เดຌรับมอบหมาย 

- สงสริม สนับสนุน  
พัฒนาการมีวินัยละ
รักษาวินัย 

- การสืบสวนกีไยวกับ
รืไองรຌองรียน ละ 

สอบสวนกีไยวกับวินัย 

- การอุทธรณ์ละ  
การพิจารณาอุทธรณ์ 
- การรຌองทุกข์ละ
การพิจารณารຌองทุกข์ 
- ความรับผิดทาง
ละมิดของจຌาหนຌาทีไ 
- งานคดีปกครอง   
คดีพง คดีอาญา 
ละคดีอืไน ๆ ของรัฐ 
- ปງองกันละ
ปราบปรามการทุจริต
ละประพฤติมิชอบ 
- ปฏิบัติงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 
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2.4 ขຌอมูลพื นฐาน 
  ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  
มีปริมาณงาน ละขຌอมูลพืๅนฐานดังนีๅ   

ตารางที ่ 6  สดงจ านวนบุคลากร ฿นส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
     จ านกตามต าหนง (ขຌอมูล ณ วันทีไ แ พฤษภาคม โ56ใี   

ที่ ต าหนง จ านวน 
(คนี 

รวม 
(คนี 

แ ขຌาราชการคร ู  4 
 -   ผอ.สพป. 1  
 -  รอง ผอ.สพป. 3  

โ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค (1)  แเ 
 -  ศึกษานิทศก์ 10  

ใ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค (2)  25 
 กลุมอ านวยการ   
 -  นักจัดการงานทัไวเป แ  
 -  นักประชาสัมพนัธ ์ แ  
 กลุมนิเทศ ติดตาม ละประเมนิผลการจัดการศึกษา   
 -  จຌาพนักงานธุรการ ปฏบิัติงาน แ  
 กลุมนโยบายละผน 3  
 -  นักวิคราะห์นยบายละผน 3  
 กลุมบริหารงานบุคคล   
 -  นักทรัพยากรบุคคล 4  
 -  จຌาพนักงานธุรการ ช านาญงาน แ  
 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   
 -  นักวิชาการศึกษา 5  
 กลุมบริหารงานการเงินละสินทรัพย์   
 -  นักวิชาการงินละบัญชี 5  
 -  นักวิชาการพัสด ุ แ  
 กลุมสงเสริมทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศละการสื่อสาร   
 -  นักวิคราะห์นยบายละผน แ  
 กลุมกฎหมายละคดี   
 -  นติิกร 1  
 หนวยตรวจสอบภาย฿น   
 -  นักวิชาการตรวจสอบภาย฿น แ  

4 พนักงานธุรการ 1 แ 
5 ลูกจຌางชั่วคราว 16 แ6 
 รวมทั งสิ น 56 56 

ทีไมา : ขຌอมูลบุคลากร กลุมบริหารงานบุคคล ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
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ตารางท่ี  ็ สดงจ านวนบุคลากร฿นโรงเรียน  จ านกตามต าหนง  
                 (ขຌอมูล ณ วันทีไ แ พฤษภาคม โ56ใี   

 

ที ่ ประเภท รวมทั งหมด 
แ ผูຌอ านวยการรงรียน 7่ 
โ รองผูຌอ านวยการ แ 
ใ ขຌาราชการครู ่6่ 
4 ลูกจຌางประจ า 4ใ 
5 พนักงานราชการ แ4 
5 ลูกจຌางชัไวคราว แ7้ 

รวม แุแ่3 
 

ตารางท่ี  ่  สดงจ านวนสถานศึกษา ละจ านวนนักเรียนยกรายอ าเภอ 
                        (ตารางทีไ  7 - แ5  ขຌอมูล ณ วันทีไ แเ พฤศจิกายน โ56โี 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน รวม กอนประถม ประถม ม.ตຌน 

แ กลง 5้ โุ่4เ ุ้6โ6 6ใ6 แ3ุแเ2 
โ วังจันทร์ แ4 5ใโ แุ่โ้ แ้้ 2ุ56เ 
ใ ขาชะมา แ4 5ใ่ แุ5เใ ใโเ 2ุ36แ 

รวม ่็ 3ุ้แเ แ2ุ้5่ แุแ55 แุ่เ23 
 

ตารางที่  ้  สดงขຌอมูลจ านวนนักเรียน จ านกตามเครือขายการศึกษา 
 

ที ่ ครือขายการศึกษา 
จ านวนนักเรียน (สพฐ.ี รวม กอนประถม ประถม ม.ตຌน 

แ อริยมงคล แุแโ7 4ุใโใ - 5ุ45เ 
โ กลงบูรพา 676 แุ่4โ แ45 2ุ663 
ใ กรมหลวงชุมพร 6ใ่ แุ่4เ ใ7ใ 2ุ่5แ 
4 สุนทรภู ใ้้ แุ6โแ แแ่ 2ุแ3่ 
5 วังจันทร์ 5ใโ แุ่โ้ แ้้ 2ุ56เ 
6 ขาชะมา 5ใ่ แุ5เใ ใโเ 2ุ36แ 

รวม 3ุ้แเ แ2ุ้5่ แุแ55 แุ่เ23 
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ตารางที ่ 10  สดงขຌอมูลจ านวนโรงเรียน จ านกตามประเภทยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ จ านวน
สถานศึกษา 

โรงเรียน
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 
ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

โรงเรียน 
ขนาดเลใก 

โรงเรียน 
ขนาดกลาง 

โรงเรียน
ขนาด฿หญ/
โรงเรียน

ขยายโอกาส 

โรงเรียน
ขนาด฿หญ

พิเศษ 

1 กลง 5้ 5ใ 6 26 โ่ 4 แ 

2 วังจันทร์ แ4 แเ 4 8 5 แ - 

3 ขาชะมา แ4 7 7 4 แเ - - 

รวม 87 ็เ 17 38 43 5 แ 
 

ตารางที่  แแ  สดงขຌอมูลโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียน฿นฝันี 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุน ปีท่ีเขຌาโครงการ 
1 วัดหนองกันกรา ทางกวียน กลง 1 2547 
2 บຌานช าฆຌอ ช าฆຌอ ขาชะมา 1 2547 
3 บຌานชุมสง ชุมสง วังจันทร์ 2 2550 
4 บຌานสองสลึง สองสลึง กลง 3 2552 
5 เทยรัฐวิทยา 43  

(บຌานคลองขตี 
ปຆายุบ฿น วังจันทร์ 3 2552 

 

ตารางที่  แ2   สดงขຌอมูลโรงเรียนประชารัฐ 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุน ปีท่ีเขຌาโครงการ 
1 วัดนินขาดิน ทุงควายกิน กลง 1 2559 
โ วัดทากง พังราด กลง 2 2561 
3 บຌานหຌวยทับมอญ หຌวยทับมอญ ขาชะมา 2 2561 
 

ตารางที่  แ3   สดงขຌอมูลโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ ปีท่ีเขຌาโครงการ 
แ บຌานคลองปຆาเมຌ กระสบน กลง โ56แ 
โ ชุมชนวัดกลางกรไ า กรไ า กลง โ56แ 

ใ วัดสุขเพรวัน กองดิน กลง โ56แ 

4 บຌานนินสมบูรณ์ คลองปูน กลง โ56แ 

5 วัดบุนนาค ชากดน กลง โ56แ 

6 วัดพลงเสว ชากพง กลง โ56แ 

7 วัดพลงชຌางผือก ทางกวียน กลง โ56แ 

่ วัดนินขาดิน ทุงควายกิน กลง โ56แ 
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ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ ปีท่ีเขຌาโครงการ 
้ วัดถนนกะพรา นินฆຌอ กลง โ56แ 

แเ บຌานทุงคใด บຌานนา กลง โ56แ 

แแ ชุมชนวัดตะคียนงาม ปากนๅ ากระส กลง โ56แ 

แโ วัดกาะลอย พังราด กลง โ56แ 

แใ บຌานนินหยอง วังหวຌา กลง โ56แ 

แ4 บຌานสองสลึง สองสลึง กลง โ56แ 

แ5 วัดคงคาวราราม หຌวยยาง กลง โ56แ 

แ6 บຌานมะดืไอ ขานຌอย ขาชะมา โ56แ 

แ7 บຌานช าฆຌอ ช าฆຌอ ขาชะมา โ56แ 

แ่ บຌานสามยกนๅ าป็น นๅ าป็น ขาชะมา โ56แ 

แ้ บຌานสีระมัน หຌวยทับมอญ ขาชะมา โ56แ 

โเ บຌานชุมสง ชุมสง วังจันทร์ โ56แ 

โแ วัดปຆายุบ ปຆายุบ฿น วังจันทร์ โ56แ 

โโ บຌานพลงตาอีไยม พลงตาอีไยม วังจันทร์ โ56แ 

โใ ชุมชนบຌานวังจันทน์ วังจันทร์ วังจันทร์ โ56แ 

 
ตารางที่  แ4  สดงขຌอมูลโรงเรียนขนาดเลใก (จ านวน เ – แ2เ คนี 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เครือขาย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

1 วัดสันติวัน ชากพง กลง สุนทรภู 29 
2 วัดพังราด พังราด กลง กรมหลวงชุมพร 47 
3 วัดจ ารุง นินฆຌอ กลง สุนทรภู 50 
4 บຌานขาหินทน วังหวຌา กลง อริยมงคล 57 
5 บຌานมาบชຌางนอน นๅ าป็น ขาชะมา ขาชะมา 58 
6 วัดกองดิน กองดิน กลง กรมหลวงชุมพร 59 
7 วัดขากะดน ชากดน กลง สุนทรภู 59 
่ บຌานตຌาปูนหาย สองสลึง กลง สุนทรภู 62 
้ บຌานนๅ าป็น นๅ าป็น ขาชะมา ขาชะมา 62 

แเ บຌานคลองทุรียน ชากพง กลง สุนทรภู 64 
แแ วัดปากนๅ าพังราด พังราด กลง กรมหลวงชุมพร 64 
แโ บຌานชงค วังจันทร์ วังจันทร์ วังจันทร์ 64 
แใ วัดนินยาง คลองปูน กลง กรมหลวงชุมพร 75 
แ4 บຌานขาตาอ็ิน ชุมสง วังจันทร์ วังจันทร์ 75 
แ5 บຌานดอนส าราญ ทางกวียน กลง อริยมงคล 80 
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ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เครือขาย
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

แ6 บຌานมาบหลาชะอน ชากพง กลง สุนทรภู 81 
แ7 บຌานนินดินดง วังหวຌา กลง อริยมงคล 81 
แ่ บຌานยุบตาหนง ปຆายุบ฿น วังจันทร์ วังจันทร์ 82 
แ้ วัดเตรรัตนาราม คลองปูน กลง กรมหลวงชุมพร 84 
โเ บຌานนินสุขส ารอง ทุงควายกิน กลง กลงบูรพา 84 
โแ วัดสมอพรง ชากพง กลง สุนทรภู 85 
โโ วัดนินทราย นินฆຌอ กลง สุนทรภู 86 
โ3 บຌานสองพีไนຌอง สองสลึง กลง สุนทรภู 86 
24 วัดขาส ารอง กองดิน กลง กรมหลวงชุมพร 89 
25 วัดทุงควายกิน ทุงควายกิน กลง กลงบูรพา 94 
26 บຌานหนองเทร ทุงควายกิน กลง กลงบูรพา 94 
27 บຌานหຌวงหิน บຌานนา กลง กลงบูรพา 94 
29 บຌานกงหวาย ชมุสง วังจันทร์ วังจันทร์ 94 
ใเ บຌานคลองบางบอ พลงตาอีไยม วังจันทร์ วังจันทร์ 100 
ใแ บຌานนๅ ากรอย หຌวยทับมอญ ขาชะมา ขาชะมา 104 
ใโ บຌานขาตลาด พลงตาอีไยม วังจันทร์ วังจันทร์ 111 
ใใ บຌานคลองเผ ชุมสง วังจันทร์ วังจันทร์ 112 
ใ4 บຌานหนองมวง ชุมสง วังจันทร์ วังจันทร์ 114 
ใ5 วัดคลองชากพง ชากพง กลง สุนทรภูຎ 115 
36 บຌานยางงาม กระสบน กลง กลงบูรพา 117 
37 วัดวังหวຌา วังหวຌา กลง อริยมงค] 118 
38 วัดชากมะกรูด กรไ า กลง สุนทรภู แโเ 

รวม 3ุแ็2 
 

 
ตารางที่  แ5 สดงขຌอมูลโรงเรียน Partnership school 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ ปีท่ีเขຌาโครงการ 
 

แ วัดถนนกะพรา นินฆຌอ กลง 2561 

 
 
 
 



14 
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ตารางที่  แ6 สดงขຌอมูลโรงเรียนพื นที่นวัตกรรม 
 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ ปีท่ีเขຌาโครงการ 
แ บຌานหนองมวง ชุมสง วังจันทร์ 2561 

โ บຌานคลองบางบอ พลงตาอีไยม วังจันทร์ 2561 

ใ บຌานนๅ ากรอย หຌวยทับมอญ ขาชะมา 2561 

4 บຌานมาบชຌางนอน นๅ าป็น กลง 2561 

5 วัดถนนกะพรา นินฆຌอ กลง 2561 

6 วัดสุขเพรวัน กองดิน กลง 2561 

7 บຌานทาล าบิด บຌานนา กลง 2561 

8 วัดพลงชຌางผือก ทางกวียน กลง 2562 

9 ชุมชนวัดตะคียนงาม ปากนๅ ากระส กลง 2562 

10 วัดคลองปูน คลองปูน กลง 2562 

11 บຌานนินสมบูรณ์ คลองปูน กลง 2562 

12 วัดขานຌอย กองดิน กลง 2562 

13 วัดเตรรัตนาราม คลองปูน กลง 2562 

14 บຌานช าสมอ กองดิน กลง 2562 

15 บຌานกงหวาย ชุมสง วังจันทร์ 2562 

16 วัดขากะดน ชากดน กลง 2562 
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ตารางท่ี  แ็  สดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนรวม จ านกตามประเภท 
                 ละระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภทความพิการ กอน
ประถมศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนตຌน 

รวม รຌอยละ 

บกพรองทางการหใน  - 4 1 5 0.72 
บกพรองทางการเดຌยิน  2 2 - 4 0.58 
บกพรองทางสติปัญญา  1 35 3 39 5.64 
บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ  1 11 1 13 1.88 
บกพรองทางการรียนรูຌ  - 528 54 582 84.23 
บกพรองทางการพูดละภาษา  - 9 - 9 1.30 

บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  - 10 - 10 1.45 
ออทิสติก  3 4 - 7 1.01 
ความพิการซๅ าซຌอน  1 20 1 22 3.18 

รวมทั งสิ น 8 623 60 691 100.00 
รຌอยละ 1.16 90.16 8.68 100.00  

 

 ตารางท่ี  แ่  สดงจ านวนนักเรียนดຌอยโอกาสจ านกตามประเภทละระดับการศึกษา  
          ปีการศึกษา 2562 
ประเภทดຌอยโอกาส กอนประถม 

ศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนตຌน 

รวม รຌอยละ 

นักรียนทีไถูกบังคับ฿หຌขายรงงาน  - 1 - 1 0.02 
นักรียนทีไอยู฿นธุรกิจบริการทางพศ  - - - - 0.00 
นักรียนทีไถูกทอดทิๅง  1 3 - 4 0.06 
นักรียนทีไอยู฿นสถานพินิจคุຌมครอง 
ดใกละยาวชน  

- - - - 0.00 

นักรียนรรอน  - - - - 0.00 
นักรียนทีไเดຌรับผลกระทบจากอดส์  - - - - 0.00 
นักรียนทีไป็นชนกลุมนຌอย  - 2 - 2 0.03 
นักรียนทีไท างานรับผิดชอบตนอง 
ละครอบครัว  

- - - - 0.00 

นักรียนยากจน  831 4,720 656 6,207 99.09 
นักรียนทีไก าพรຌา  6 40 4 50 0.80 

รวมนักเรียนดຌอยโอกาสทั งหมด 838 4,766 660 6,264 100.00 
รຌอยละ 13.38 76.09 10.54 100.00  
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  ตารางท่ี แ้  สดงจ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ านกตามสาเหตุรายชั น  
                                    ปีการศึกษา 2562 
 

 
สาเหตุ 

 
 

       ชั น 
 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญห

าค
รอ

บค
รัว

 

สม
รส

 

มีป
ัญห

าก
าร

ปร
ับต

ัว 

ตຌอ
งค

ดี/
ถูก

จับ
 

เจใบ
ปຆว

ย/
อุบ

ัติเห
ตุ 

อพ
ยพ

ตา
มผ

ูຌปก
คร

อง
 

หา
เลี ย

งค
รอ

บค
รัว

 

อื่น
 โ

 

รว
ม 

รຌอ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

นอ
อก

กล
าง

คัน
 ตอ

 น
ร. 

ตຌน
ปี 

ประถมศึกษา
ปทีไ 1 

- - - - - - - - - - - 

ประถมศึกษา
ปทีไ 2 

- - - - - - - - - - - 

ประถมศึกษา
ปทีไ 3 

- - - - - - - - - - - 

ประถมศึกษา
ปทีไ 4 

- - - - - - - - - - - 

ประถมศึกษา
ปทีไ 5 

- - - - - - - - - - - 

ประถมศึกษา
ปทีไ 6 

- - - - - - - - - - - 

รวม
ประถมศึกษา - - - - - - - - - - - 

มัธยมศึกษา 
ปทีไ 1 

- - - - - - - - - - - 

มัธยมศึกษา 
ปทีไ 2 

- - - - - - - - - - - 

มัธยมศึกษา 
ปทีไ 3 

- - - - - - - - - - - 

รวม
มัธยมศึกษา

ตอนตຌน 
- - - - - - - - - - - 

รวมทั งสิ น - - - - - - - - - - - 

รຌอยละ - - - - - - - - - - - 
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                     ตารางที ่ 20  สดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562   
                                      ศึกษาตอ/ไมศึกษาตอ 
 

รายการ 
ป.6 ศึกษาตอ 

จ านวน  (คนี รຌอยละ 

นักเรียนสิ นปี 2ุเ4ใ ้้.5แ 

นักเรียนเรียนจบ โุเใใ แเเ 

ศึกษาตอ โุเใใ แเเ 

  -  รงรียนดิม ใ4แ แ6.77 

      -  รงรียนอืไน สังกัด สพฐ. แุ55่ 76.64 

   -  รงรียนอกชน แแ เ.54 

   -  รงรียนพระปริยัติธรรม 5 เ.โ5 

   -  รงรียนสังกัด อปท. แ เ.เ5 

   -  กศน. แ้ เ.้ใ 

   -  อืไนๆ ้่ 4.่โ 

 ติดตามไมไดຌ - - 
 

   ตารางท่ี  2แ สดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562   
                              ศึกษาตอ/ไมศึกษาตอ 

รายการ 
ม.3 ศึกษาตอ 

จ านวน  (คนี รຌอยละ 

นักเรียนสิ นปี 320 88.12 

นักเรียนเรียนจบ 295 92.19 

ศึกษาตอ 282 95.59 

     -  ม.4 123 41.69 

     -  อาชีวะศึกษารัฐบาล 74 25.08 

     -  อาชีวะศึกษาอกชน  33 11.19 

     -  สถาบันอืไนๆ 52 17.63 

ไมศึกษาตอประกอบอาชีพ 13 4.41 

ไมศึกษาตอละไมประกอบอาชีพ - - 
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 2.5  ผลการด าเนินงานที่ผานมา 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ปการศึกษา โ56เ - โ56โ  
ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ฿นกลุมสาระการรียนรูຌ ทียบกับระดับประทศ  
฿นภาพรวมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ดังนีๅ 
          ตารางท่ี 22  สดงตารางสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)    
                                     ปีการศึกษา 256เ - 2562  นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
                                     จ านกตามกลุมสาระการเรียนรูຌ 

กลุมสาระการ
เรียนรูຌ 

ระดับเขตพื นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
กับระดับ 
ประเทศ      

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา
256เ 

ปีการ 
ศึกษา
256แ 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ภาษาเทย 5เ.้ใ 5้.่เ 5โ.5่ 45.โ้ 54.6แ 47.้5 46.5่ 55.้เ 4้.เ7 + 3.51 

คณิตศาสตร์ 4เ.โเ 4เ.ใแ ใ6.ใเ ใ5.55 ใ5.65 ใแ.6เ ใ7.แโ ใ7.5เ ใโ.้เ + 3.40 

วิทยาศาสตร์ 4แ.46 4โ.45 ใ7.้้ ใ่.แใ ใ่.่ใ ใ4.ใเ ใ้.แโ ใ้.้ใ ใโ.55 + 5.44 

ภาษาอังกฤษ ใ7.แ6 4เ.แ4 ใ4.้เ ใโ.7ใ ใ5.47 ใเ.่6 ใ6.ใ4 ใ้.โ4 ใ4.4โ + 0.48 

ฉลีไย 4โ.44 45.6่ 4เ.44 ใ7.้ใ 4แ.แ4 ใ6.แ7 ใ้.7้ 4ใ.แ4 ใ7.้้ + 2.45 

จากตารางจะหในเดຌวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)  
ของนักรียน฿นสังกัด ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ฿นภาพรวมมีคะนนคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศรวม 
ทุกกลุมสาระรຌอยละ 2.45 

 

  ปรียบทียบรຌอยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา โ56โ ของนักรียนชัๅนประถมศึกษา ปทีไ 6 จ านกตามกลุมสาระการรียนรูຌ ระหวาง 
ระดับขตพืๅนทีไ ละระดับประทศ 

 

52.58
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 ตารางท่ี 23  สดงตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)    
                            ปีการศึกษา 256เ - 2562 นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                            จ านกตามกลุมสาระการเรียนรูຌ 
 

กลุมสาระ
การเรียนรูຌ 

ระดับเขตพื นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
กับระดับ 
ประเทศ      

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา
256เ 

ปีการ 
ศึกษา
256แ 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ปีการ 
ศึกษา
2560 

ปีการ 
ศึกษา
2561 

ปีการ 
ศึกษา
2562 

ภาษาเทย 4้.7โ 54.6โ 54.7้ 4่.77 55.เ4 55.6ใ 4่.โ้ 54.4โ 55.แ4 - 0.35 

คณิตศาสตร์ โ5.่่ โ7.7แ โ5.ใเ โ6.55 ใเ.โ่ โ7.แ้ โ6.ใเ ใเ.เ4 โ6.7ใ - 1.43 

วิทยาศาสตร์ ใโ.โแ ใ4.46 โ้.่โ ใโ.47 ใ6.4ใ ใเ.โ5 ใโ.โ่ ใ6.แเ ใเ.เ7 - 0.25 

ภาษาอังกฤษ โ่.47 โ6.ใ้ โ้.แเ ใเ.แ4 โ้.แเ ใใ.6้ ใเ.45 โ้.45 ใใ.โ5 - 4.15 

ฉลีไย ใ4.เ7 ใ5.่เ ใ4.75 ใ4.4่ ใ7.7แ ใ6.6้ ใ4.ใใ ใ7.5เ ใ6.ใเ - 1.55 

  จากตารางจะหในเดຌวา นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ฿นภาพรวมมีคะนนคาฉลีไยตไ ากวา
ระดับประทศ ดยรวมทุกกลุมสาระ รຌอยละ แ.55  

  ปรียบทียบรຌอยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา โ56โ ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ จ านกตามกลุมสาระการรียนรูຌ ระหวางระดับขตพืๅนทีไ
ละระดับประทศ 
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ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

ตารางท่ี 24  สดงรຌอยละที่เพิ่มขึ น/ลดลงของนักเรียนที่มีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษา          
                          ระดับชาติขั นพื นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)    
                          ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

กลุมสาระ
การรียนรูຌ 

นักเรียนที่มีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 

ตั งตรຌอยละ 50 ขึ นไป ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ านวนนักรียนปการศึกษา 2561 จ านวนนักรียนปการศึกษา 2562 รຌอยละทีไ
พิไมขึๅน/        
ลดลงจาก        

ปการศึกษา 
2561 
(+/-) 

ขຌาสอบ 

ผลการ
ทดสอบ 

ตัๅงตรຌอยละ 
50 ขึๅนเป 

รຌอยละ ขຌาสอบ 

ผลการ
ทดสอบ 

ตัๅงตรຌอยละ 
50 ขึๅนเป 

รຌอยละ 

ภาษาเทย 1,885 1,433 76.02 แุ่แ5 แุเ5ใ 58.02 - 18.00 

คณิตศาสตร์ 1,885 591 31.35 แุ่แ5 ใ้่ 21.93 - 9.42 

วิทยาศาสตร์ 1,885 501 26.58 แุ่แ5 ใใ5 18.46 - 8.12 

ภาษาอังกฤษ 1,885 477 25.31 แุ่แ5 โ7ใ 15.04 - 10.27 

                 คะนนเฉลี่ยรวม 39.81 คะนนเฉลี่ยรวม 28.36 - 11.45 

  จากตารางจะหในเดຌวา จ านวนนักรียนทีมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ตัๅงตรຌอยละ 5เ ขึๅนเป ดยรวมทุกกลุมสาระลดลง จากปการศึกษา โ56แ คิดป็น 
รຌอยละ แแ.45  

ปรียบทียบรຌอยละของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ทีไมีคะนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NETี รຌอยละ 5เ ขึๅนเป ปการศึกษา โ56แ ละปการศึกษา โ56โ 
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ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 
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ตารางที่ 25  สดงรຌอยละที่เพิ่มขึ น/ลดลงของนักเรียนที่มีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
                ระดับชาติ ขั นพื นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
                ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

กลุมสาระ
การรียนรูຌ 

นักเรียนที่มีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 

ตั งตรຌอยละ 50 ขึ นไป ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รຌอยละทีไ
พิไมขึๅน/        
ลดลงจาก       

ปการศึกษา 
2561 

ขຌาสอบ 

ผลการ
ทดสอบ

ตัๅงตรຌอยละ 
50 ขึๅนเป 

รຌอยละ ขຌาสอบ 

ผลการ
ทดสอบ 

ตัๅงตรຌอยละ 
50 ขึๅนเป 

รຌอยละ 

ภาษาเทย 274 171 62.41 โ67 6่.แ6 25.53 - 36.88 

คณิตศาสตร์ 274 12 4.38 โ67 ใ.เเ 1.12 - 3.26  

วิทยาศาสตร์ 276 18 6.52 โ67 เ.75 0.28 - 6.24 

ภาษาอังกฤษ 276 1 0.36 โ67 แ.่7 0.70 0.34 

                   คะนนเฉลี่ยรวม 18.42 คะนนเฉลี่ยรวม 6.91 - 11.51 

  จากตารางจะหในเดຌวา จ านวนนักรียนทีมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ตัๅงตรຌอยละ 5เ ขึๅนเป ดยรวมทุกกลุมสาระลดลง จากปการศึกษา โ56แ คิดป็น 
รຌอยละ  แแ.5แ 

ปรียบทียบรຌอยละของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ทีไมีคะนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NETี รຌอยละ 5เ ขึๅนเป ปการศึกษา โ56แ ละปการศึกษา โ56โ 
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ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

ตารางท่ี 26  สดงคะนนเฉลี่ยรຌอยละผลการประเมินการศึกษาขั นพื นฐาน (NT)  
                 ชั นประถมศึกษาปีท่ี 3  ระหวางปีการศึกษา 2560 – 2562 

ความ 
สามารถ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับเขตพื นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ เปรียบเทียบ 
กับระดับ 
ประเทศ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา 
256เ 

ปีการ 
ศึกษา 
256แ 

ปีการ 
ศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา 
256เ 

ปีการ 
ศึกษา 
256แ 

ปีการ 
ศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา 
256เ 

ปีการ 
ศึกษา 
256แ 

ปีการ 
ศึกษา 
2562 

ดຌานภาษา 
(Literacy) 

5่.้5 6แ.แ6 49.03 5แ.้4 5โ.7ใ 46.00 5โ.67 5ใ.แ่ 46.46 + 2.57 

ดຌานค านวณ 
(Numeracy) 

4ใ.่ใ 55.77 49.92 ใ่.ใ่ 47.่้ 45.64 ใ7.75 47.แ้ 44.94 + 5.18 

ดຌานเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities) 

5แ.ใแ 55.แ6 - 44.้่ 47.57 - 45.ใแ 4่.เ7 - - 

เฉลี่ย 5แ.ใ6 57.ใ7 49.47 45.แเ 4้.ใ้ 45.82 45.โ5 4้.4่ 45.6 + 3.87 

 

  จากตารางจะหในเดຌวา ผลการประมินการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (NT) ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ 
ปการศึกษา โ56โ ฿นภาพรวมมีคะนนคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศคิดป็นรຌอยละ ใ.่7  

  ปรียบทียบรຌอยละผลการประมินการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (NT) ปการศึกษา โ56โ 
ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ จ านกตามความสามารถทัๅง โ ดຌาน ระหวางระดับขตพืๅนทีไ 
ละระดับประทศ 
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ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

     ตารางที่ 27  สดงผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌเรียน (Reading Test : RT) 
                                       ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหวางปีการศึกษา 2561 -  2562 

 

รายการ ปีการศึกษา 256แ ปีการศึกษา 2562 

สพป.ระยอง 
ขต 2 

ประทศ ความตาง 
(ื/-ี 

สพป.ระยอง 
ขต 2 

ประทศ ความตาง 
(ื/-ี 

การอานออกสียง  71.89 66.16 5.73 70.61 68.50 2.11 

การอานรูຌรืไอง 75.34 71.27 4.07 76.44 72.81 3.63 

รวม 2 สมรรถนะ 73.62 68.72 4.90 73.52 70.66 2.86 

  จากตารางจะหในเดຌวา ผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌรียน (RT)  
ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ ปการศึกษา โ56โ ฿นภาพรวม โ สมรรถนะ มีคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศ  
คิดป็นรຌอยละ โ.่6 
 

ปรียบทียบผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌรียน (RT) ของนักรียน
ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ ปการศึกษา โ56โ  ฿นภาพรวม โ สมรรถนะระหวางระดับขตพืๅนทีไ 
ละระดับประทศ 

 
 
 
 
 

70.61

68.5

76.44

72.81

73.52

70.66

64

66

68

70

72

74

76

78

การอานออกเสยีง การอานรูຌเรือ่ง รวม 2 สมรรถนะ

ระดบัเขตพื นที่
ระดบัประเทศ



24 
 

 

ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

   ตารางที่ 2  ่ สดงสรุปผลการขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั งที่ 6้ ปีการศึกษา 2562 
                                   ระดับเขตพื นที่การศึกษา ระหวางวันที่ ็ – แแ พฤศจิกายน 2562 

ที ่ ประเภท 
เหรียญ 
ทอง 

เหรียญ 
เงิน 

เหรียญ 
ทองดง รวม 

1 ภาษาเทย  95 53 16 164 

2 คณิตศาสตร ์ 40 28 29 97 

3 วิทยาศาสตร ์ 53 7 2 62 

4 สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม  73 5 - 78 

5 สุขศึกษา ละพลศึกษา  12 6 7 25 

6 ศิลปะ-ทัศนศิลปຊ  71 31 3 105 

7 ศิลปะ-ดนตร ี 126 30 5 161 

8 ศิลปะ-นาฏศิลปຊ  8 1 1 10 

9 ภาษาตางประทศ  63 12 1 76 

10 กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน  24 3 2 29 

11 คอมพิวตอร ์ 35 - 1 36 

12 หุนยนต ์ 13 - 1 14 

13 การงานอาชีพ  49 2 - 51 

14 ปฐมวัย  29 6 1 36 

15 รียนรวม - ภาษาเทย  10 - - 10 

16 รียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 6 - - 6 

17 รียนรวม - ศิลปะ  23 - - 23 

18 รียนรวม - การงานอาชีพละทคนลย ี 13 - - 13 

   รวม  743 184 69 996 

   จากตารางจะหในเดຌวา การขงขันงานศิลปหัตกรรมนักรียน ครัๅงทีไ 6  ้ปการศึกษา โ56โ 
ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา  มีหรียญรางวัลรวมทัๅงหมด ้้6 หรียญ กลุมสาระวิชาภาษาเทย เดຌรับหรียญ
รางวัลสูงสุด จ านวน แ64 หรียญ ละกลุมสาระรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม เดຌรับหรียญ
รางวัลนຌอยทีไสุด จ านวน 6 หรียญ  
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ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

   ตารางที่ 2  ้ สดงสรุปผลการขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั งที่ 6้ ปีการศึกษา 2562 
                                   ระดับชาติ ภาคกลางละภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
                                   ระหวางวันที่ ็ – ้ ธันวาคม 2562 

ที่ กลุมสาระ จ านวน
กิจกรรม 
ที่สงเขຌา
ขงขัน 

รางวัล
ชนะเลศิ 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ
อຌนดบั แ 

รางวัล
รอง

ชนะเลิศ
อันดบั 2 

เหรียญ 
ทอง 

เหรียญ 
เงิน 

เหรียญ 
ทองดง 

รวม
ไดຌรับ
รางวัล 

 
แ ภาษาเทย  15 - - แ 4 5 5 แ4 
โ คณิตศาสตร์  19 - แ - 2 5 5 12 
ใ วิทยาศาสตร์  15 - -  1 ใ 7 11 
4 สังคมศึกษา ศาสนา

ละวัฒนธรรม  
17 - - แ 15 โ - 17 

5 สุขศึกษา  
ละพลศึกษา  

6 - - - 2 ใ - 5 

6 ศิลปะ-ทัศนศิลปຊ  15 - ใ - 11 ใ 1 15 
7 ศิลปะ-ดนตรี  34 - - - 14 แ5 4 33 
่ ศิลปะ-นาฏศิลปຊ  5 - - - 1 4 - 5 
้ ภาษาตางประทศ  9 - - - 2 5 1 8 

แเ กิจกรรมพัฒนา
ผูຌรยีน  

8 - - - 1 ใ 3 7 

แแ คอมพิวตอร์  11 - - - 2 4 3 9 
แโ หุนยนต์  6 - - - 1 4 1 6 
แใ การงานอาชีพ  18 - - - 14 4 - 18 
แ4 ปฐมวัย  2 - - -  แ 1 2 
แ5 รียนรวม - ภาษาเทย  6 - - - 3 โ - 5 
แ6 รียนรวม - สังคมศึกษา 

ศาสนาละวัฒนธรรม 
แ - - -  แ - 1 

แ7 รียนรวม - ศิลปะ  แเ - แ - แ 5 3 9 
แ่ รียนรวม – การงาน

อาชีพละทคนลยี  
้ - - - ใ 4 1 8 

รวม โเ6 - - โ 77 7ใ 35 185 

     จากตารางจะหในเดຌวา การขงขันงานศิลปหัตกรรมนักรียน ครัๅงทีไ 6  ้ปการศึกษา โ56โ 
ระดับชาติ ภาคกลางละภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ มีการสงนักรียนขຌารวมขงขันทัๅงหมด 
โเ6 กิจกรรม  เดຌรับหรียญรางวัล จ านวน แ่5 หรียญ ดยกลุมสาระศิลปะ-ดนตรี  เดຌรับหรียญรางวัล
สงูสุด จ านวน ใใ หรียญ ละกลุมรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม เดຌรับหรียญรางวัล 
นຌอยทีไสุด จ านวน แ หรียญ  
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  จากการบริหารจัดการทีไผานมาตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ – โ56โ  ส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ มีผลการด านินงาน ดังนีๅ 

  ผลการทดสอบ O-NET  
- ปการศึกษา โ55้ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6  มีคะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ แโ ของประทศ

ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ มีคะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ 4 ของประทศ   
- ปการศกึษา โ56เ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6  มีคะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ แ6 ของประทศ  

ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ มีคะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ ้ ของประทศ  
- ปการศึกษา โ56แ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6  มีคะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ โแ ของประทศ  

ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ มีคะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ โใ ของประทศ  
- ปการศึกษา โ56โ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6  มีคะนนฉลีไยรຌอยละ 4เ.44 อยู฿นกลุม

คุณภาพดีมาก  ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ มีคะนนฉลีไยรຌอยละ ใ4.75 อยู฿นกลุมคุณภาพพอ฿ชຌ    
ผลการทดสอบ NT  
- ปการศึกษา โ55้ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ คะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ แแ ของประทศ  
- ปการศึกษา โ56เ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ คะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ แใ ของประทศ 
- ปการศึกษา โ56แ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ คะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ   ่ ของประทศ 
- ปการศึกษา โ56โ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ คะนนฉลีไยอยู฿นอันดับทีไ   ใ5 ของประทศ 

ผลการติดตามละประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั นพื นฐาน (ตัวชี วัดความส าเรใจ
ตามยุทธศาสตร์ผนปฏิบัติราชการี  

- ปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ อยู฿นระดับดียีไยม   คะนนฉลีไย 4.7โ 
- ปงบประมาณ พ.ศ. โ56เ อยู฿นระดับดีมาก   คะนนฉลีไย 4.เ่ 
- ปงบประมาณ พ.ศ. โ56แ อยู฿นระดับดี        คะนนฉลีไย โ.ใ่ 
- ปงบประมาณ พ.ศ. โ56โ อยู฿นระดับดียีไยม  คะนนฉลีไย 4.57 

ผลการประเมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
-  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการประมิน ตามตัวชีๅวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

KRS (KPI Report System) มีคะนนฉลีไย 4.่แ้44 อยู฿นอันดับทีไ 1 ของประทศ ละตามตัวชีๅวัดตาม
ผนปฏิบัติราชการ ARS (Action Plan Report System)  มีคะนนฉลีไย 4.45801 อยู฿นอันดับทีไ 35  
ของประทศ ดยมีคะนนฉลีไยรวม (KRS + ARS) ทากับ 4.6ใ่7ใ อยู฿นอันดับทีไ 8 ของประทศ 

-  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการประมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ (ตามาตรา 44ี  KRS (KPI Report System) อยู฿นระดับดียีไยม คะนน
ฉลีไย 4.้6่7เ  อยู฿นอันดับทีไ 1 ของประทศ  

-  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผลการประมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System)  อยู฿นระดับคุณภาพ ดียีไยม ผลการประมิน
องค์ประกอบทีไ  แุ โุ 4  สูงกวาปງาหมาย 

-  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการประมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System)  อยู฿นระดับมาตรฐานขัๅนสูง คะนนฉลีไย ่4.7แ 
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ผลการประเมินคุณธรรม ละความโปรง฿ส฿นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

-  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ56เ  คะนนฉลีไย ้เ.66  อยู฿นอันดับทีไ ใแ ของประทศ   
   -  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ56แ  คะนนฉลีไย ่5.55  อยู฿นอันดับทีไ ่่ ของประทศ  
  -  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ56โ  คะนนฉลีไย ่แ.5ใ  อยู฿นอันดับทีไ แ76 ของประทศ  

ผลการติดตามละประเมินผลการบริหาร ละการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

- ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๗ี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  มีคาฉลีไย ๔๙.๐๐ อยู฿นระดับ ดียีไยม 
   - ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา (พ.ศ. ๒๕6เี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ56แ อยู฿นระดับ ดีมาก 

- ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา (พ.ศ. ๒๕6เี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ56โ อยู฿นระดับ ดีมาก 

  การด านินงานทีไผานมา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  มุงมัไน 
ทีไจะพัฒนารูปบบการสงสริมคุณภาพการศึกษา฿หຌมีผลสัมฤทธิ่พิไมขึๅน ละการน านยบายปฏิบัติสูความ 
ป็นลิศ ซึไงป็นความพยายามทีไจะด านินงานกีไยวกับการจัดศึกษาบบมุงผลสัมฤทธิ่ละป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌผูຌรียนซึไงป็นผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความรวมมือรวม฿จของบุคลากร
฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ทุกระดับ ประธานครือขายการศึกษา คณะบุคคล 
ผูຌอ านวยการสถานศึกษา คณะครูละบุคลากรทางการศึกษา ละนักรียนทุกคน  ตลอดจน ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
฿นการจัดการศึกษาของ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 ป็นพลังขับคลืไอนนยบาย
เปสูการปฏิบัติทีไป็นลิศ 
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ใ. การศึกษาสถานภาพ 

  ใ.แ การวิเคราะห์สภาพวดลຌอมภาย฿น (จุดขใง – จุดออนี 

(2S 4M) จุดขใง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
ดຌานโครงสรຌาง
ละนโยบาย 
S1 : Structure 

แ. มีครงสรຌางการบริหารละการจัดการศึกษา 
ทีไชัดจน 
โ. นยบายของหนวยงานทางการศึกษามีความ
ชัดจน อืๅอตอการบริหารจัดการศึกษา มีการ
สืไอสารทัๅงภาย฿นภายนอกองค์กร หลากหลาย
ชองทาง฿นการขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ 
ใ. สถานศึกษาสามารถ฿หຌบริการทางการศึกษา 
เดຌอยางทัไวถึง ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ สงผล฿หຌผูຌรียน
มีทางลือกละอกาส฿นการขຌารับการศึกษา
ละหลงรียนรูຌ 
4. มีชองทางการสืไอสาร Application line  
ละ Facebook 

แ. นยบายปลีไยนปลงบอย  
ขาดความตอนืไอง สงผล฿หຌการ
บริหารจัดการศึกษาขาด
ประสิทธิภาพ 
โ. รงรียนขนาดลใกจ านวนมาก 
(ใ7 รงรียน คิดป็น รຌอยละ 
4โ.5ใี สงผล฿หຌนักรียน  
ขาดอกาสดຌานการพัฒนา 
ตใมตามศักยภาพ 

ดຌานผลผลิต
ละบริการ  
S2 : Service 

1. สถานศึกษา฿นสังกัด ประสบความส ารใจ 
฿นการบริหารจัดการศึกษาสามารถพัฒนา 
ป็นบบอยางเดຌ 
โ. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีไ
สอดคลຌองกับหลักสูตรกนกลางฯ ละความ
ตຌองการของผูຌรียน ท า฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌ 
อยางมีความสุข ดยฉพาะกิจกรรมลดวลารียน   
พิไมวลารูຌ 
ใ. สถานศึกษาสามารถ฿หຌบริการกชุมชนละ
หนวยงาน ชน หຌองประชุม สนามกีฬา หลง
รียนรูຌ สงผล฿หຌกิดความสัมพันธ์ทีไดีระหวาง
ชุมชนกับสถานศึกษา 
4. มีผลการประมินคุณภาพการศึกษา NT     
สูงกวาระดับประทศทุกดຌาน 
5. สถานศึกษามีมาตรการปງองกันปัญหา 
ยาสพติดมีระบบดูลชวยหลือ ยีไยมบຌาน
นักรียนทีไขຌมขใง ครูอา฿จ฿สผูຌรียน 

แ. ผลการประมินคุณภาพ
การศึกษา (O-Net) ชัๅนมัธยมศึกษา
ปทีไ ใ ตไ ากวาปງาหมาย฿นกลุมวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาเทย ภาษาอังกฤษ มีคะนน
ตไ ากวาระดับประทศ 
โ. สถานศึกษาขาดคลนบุคลากร
ฝຆายสนับสนุน฿หຌครอบคลุมภารกิจ
ชิงนยบายครูเมครบชัๅน มีภารกิจ
งานดຌานอืไน ๆ นอกหนือจาก
ภารกิจดຌานการจัดการรียน 
การสอนมากกินเป 
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(2S 4M) จุดขใง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

 6. นิทศ ติดตาม สงสริม สนับสนุน ชวยหลือ
พัฒนาคุณภาพผูຌรียนละสถานศึกษา ดยอิง   
ผลการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา  

 

ดຌานบุคลากร  
M1 : Man 

แ. ครู ละบุคลากรทางการศึกษาเดຌรับการ
พัฒนาอยางตอนืไองละมีความภาคภูมิ฿จ  
฿นวิชาชีพป็นทีไยอมรับจากสังคม สงผล฿หຌมีขวัญ
ละก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน 
โ. ครู ผูຌบริหาร ละบุคลากรทางการศึกษามี
ความกຌาวหนຌาทางวิชาชีพละมีวิทยฐานะพิไมขึๅน 
ใ. มีผูຌทรงคุณวุฒิ฿น ก.ต.ป.น. ละครือขาย
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีไขຌมขใง 
สามารถป็นทีไปรึกษาทางดຌานวิชาการ ดຌาน
งบประมาณ ดຌานบริหารงานบุคคล ละดຌาน
บริหารงานทัไวเป เดຌอยางมีประสิทธิภาพละปຂด
อกาส฿หຌทุกฝຆายมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษา 
4. ผูຌบริหารละครูมีความมุงมัไน฿นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
5. หนวยงานมีบุคลากรทีไมีความสียสละ ทุมท  
฿นการปฏิบัติงานอยางตใมความสามารถ สงผล
฿หຌขับคลืไอนนยบายอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาขาดคลนครูละ
มีครูสอน เมตรงวิชาอก สงผล  
฿หຌผลสัมฤทธิ่ทางการรียนตไ า 
โ. ครู ละบุคลากรทางการ
ศึกษามีภาระรับผิดชอบงานสอน
หลายวิชา อีกทัๅงตຌองปฏิบัติหนຌาทีไ
อืไนนอกหนือจากงานสอนสงผล
฿หຌการจัดการรียนการสอน 
เมตอนืไอง 
ใ. หนวยงานขาดบุคลากรทีไมี
ความรูຌฉพาะดຌานทาง
คอมพิวตอร์ ละดຌานทคนิค 
ICT 

ดຌานประสิทธิภาพ 
ทางงบประมาณ 
M2 : Money 

แ. หนวยงานทางการศึกษาเดຌรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ละอกชน สงผล฿หຌหนวยงานทางการศึกษา  
มีงบประมาณ฿นการบริหารจัดการ฿นระดับหนึไง 
โ. หนวยงานทางการศึกษามีผนปฏิบัติการ  
ผนบริหารงบประมาณทีไชัดจน สงผล฿หຌมีการ
฿ชຌงบประมาณปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดຌ 
ใ. หนวยงานทางการศึกษามีการรงรัดติดตาม  
การ฿ชຌงบประมาณ ฿หຌป็นเปตามผน ละทัน  
฿นปงบประมาณ สงผล฿หຌหนวยงานทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ฿นการบิกจายงบประมาณ 

1. การบริหารละการ฿ชຌ
งบประมาณเมพียงพอตอนืไอง
ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
ดยฉพาะรงรียนขนาดลใก 
โ. กระบวนการ฿ชຌจาย
งบประมาณยังเมมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
ใ. ระบียบการบริหารจัดการ
งบประมาณปลีไยนปลงบอย  
ท า฿หຌสถานศึกษาขาดความรูຌ
ความขຌา฿จทีไถูกตຌองชัดจน 
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(2S 4M) จุดขใง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
ดຌานอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์  
M3 : Material 

1. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาปรับภูมิทัศน์
สภาพวดลຌอมรมรืไน ละอาคารสถานทีไพียงพอ
สวยงาม หมาะสม อืๅอตอการปฏิบัติงาน 
โ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีสถานศึกษา  
น ารองละสถานศึกษา฿นครงการพิศษ 
สามารถน าสืไอทคนลยี วัสดุอุปกรณ์ 
หຌองปฏิบัติการทีไทันสมัย อืๅอตอการปฏิบัติงาน
ละจัดการรียนรูຌสริมศักยภาพผูຌรียน 
ใ. มีการบริหารจัดการดຌาน ICT การจัดท าขຌอมูล
สารสนทศ ฿หຌบริการขาวสาร ซอมบ ารุง  
ละค านะน าดຌาน IT 

แ. สถานศึกษามีอาคารรียน 
อาคารประกอบทีไมีอายุการ฿ชຌงาน
มานานสืไอมทรมเมพียงพอ 
โ. สถานศึกษามีงบประมาณ฿น
การซอมซมเมพียงพอ/
หมาะสม 
ใ. สถานศึกษาขาด สืไอทคนลยี 
วัสดุอุปกรณ์ทีไทันสมัย 
 

 

 

ดຌานบริหารจัดการ 
M4 : 
Management 

1. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีนยบาย  ละ 
ทิศทางการพัฒนาทีไชัดจน สอดคลຌองกับนยบาย
ระดับชาติสามารถผยพรตอสาธารณชน 
โ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีระบบควบคุม 
ก ากับ นิทศ ติดตามประมินผล ละดูล
ชวยหลือ฿หຌค านะน าอยางป็นระบบทุกดຌาน 
ใ. มีการบริหารจัดการศึกษาดຌวยกลุมครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. หนวยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการ  
ดยมีองค์คณะบุคคล ภาคอกชน ภาคประชา
สังคม ขຌามามีสวนรวม฿นการกຌเขปัญหา  
ละบริหารจัดการศึกษามากขึๅน 

แ. การปลีไยนปลงนยบาย
รัฐบาล สงผล฿หຌกิดการพัฒนา 
เมตอนืไอง 
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 3.2 การวิเคราะห์สภาพวดลຌอมภายนอก (โอกาส – ภัยคุกคามี 

ดຌาน โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Theats) 
สังคมวัฒนธรรม 
(Social culture 
Factors = S ) 

แ. ประชาชน฿นพืๅนทีไบริการมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จละหในความส าคัญของการศึกษา  
อืๅอตอการสงบุตรหลานขຌารียน ละ
สวงหา หลงรียนรูຌทีไหมาะสม 
โ. การจริญติบตดຌานอุตสาหกรรม  
การทองทีไยวบริการ ละภาคกษตรกรรม 
สงผล฿หຌสถานศึกษามีหลงรียนรูຌ ละป็น
นวทางการประกอบอาชีพ 
ใ. มีประพณีวัฒนธรรมทຌองถิไน ละภูมิ
ปัญญา ทีไหลากหลาย สงผล฿หຌสถานศึกษา
฿ชຌป็นหลงรียนรูຌ ป็นบบอยางการ
รียนรูຌ ละด ารงชีวิตทีไสอดคลຌองกับทຌองถิไน 

แ. การคลืไอนยຌายของประชากรละ
การพิไมขึๅนของประชากรตางสญัชาติ  
มีนวนຌมสูงขึๅน สงผลตอการวางผน
การจัดการศึกษาละการรับนักรียน 
โ. สภาพสังคมมีนวนຌมป็นสังคม
ผูຌสูงอายุ ครอบครัวดีไยว/ตกยก 
สงผลตอประชากรวัยรียนถูกทอดทิๅง 
ขาดการดูล อบรม ท า฿หຌกิดปัญหา
สังคมละปัญหาทางการรียน 
3. การกิดของประชากรนຌอย สงผล
฿หຌจ านวนนักรียนทีไจะขຌารียนนຌอย
ตามเปดຌวย อาจสงผล฿หຌมีรงรียน
ขนาดลใกพิไมขึๅนหรือลดระดับจาก
รงรียนขนาดกลางป็นขนาดลใก 
4. การรับบบอยางทางวัฒนธรรม
ดຌานวัตถ ุท า฿หຌกิดพฤติกรรม 
เมหมาะสมของดใกละยาวชน 

การคมนาคม/
เทคโนโลยี (Tี 

แ. การคมนาคม การติดตอสืไอสารป็นเป
ดยสะดวกละทัไวถึง ทันสมัย อืๅอตอการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
กับสถานศึกษา ละสถานศึกษาดຌวยกัน ชน 
สงขຌอมูลขาวสารดยระบบ Application Line 
2. มีการศึกษาทางเกลผานดาวทียม  
(DLIT DLTV) 
3. มีครือขายป็นหลงรียนรูຌละสืบคຌน
ขຌอมูล 

แ. ผลกระทบจากการ฿ชຌความกຌาวหนຌา
ทางทคนลยีทีไทันสมัย สงผล฿หຌ
นักรียนบางสวนเมสามารถยกยะหรือ
ลือก฿ชຌทคนลยีทีไป็นประยชน์เดຌ 
โ. การปรับปรุงของปรกรมตาง ๆ 
บบกຌาวกระดด ละการปลีไยนปลง
ดຌานทคนลยีอยางรวดรใว ท า฿หຌขาด
บุคลากรทีไมีความรูຌ ความสามารถ 
งบประมาณ฿นการพัฒนาเมพียงพอ 

เศรษฐกิจ (E) แ. ระบบศรษฐกิจอืๅอตอการจัดการศึกษา 
โ. มีหลงการรียนรูຌหลากหลาย/ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน 
ใ. มีหลงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
รองรับผูຌจบการศึกษา รวมทัๅงมีการสงสริม  
สนับสนุนนักรียนมีอาชีพละหารายเดຌ 
ระหวางรียน 

แ. ผลกระทบจากการปลีไยนปลง
อยางรวดรใว฿นรืไองของศรษฐกิจ 
การมือง ละสังคม 
โ. คาครองชีพสูง ถูกยงอาชีพจาก
รงงานประทศพืไอนบຌาน ท า฿หຌกิด
อัตราวางงานพิไมขึๅน 
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ดຌาน โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Theats) 

กฎหมาย/นโยบาย 
(P)  

แ. นยบายรัฐบาลดຌานการศึกษามีความ
ชัดจน ขຌมขใง สามารถน าเปปฏิบัติเดຌ 
โ. หนวยงานทางการศึกษามีกฎหมาย
ฉพาะ มีการกระจายอ านาจ ละป็นนิติ
บุคคล มีความคลองตัว฿นการด านินงาน฿น
ระดับหนึไง อืๅอตอการบริหารจัดการศึกษา 
ใ. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนภาคอกชน
฿หຌความส าคัญกับการจัดการศึกษา 
สนับสนุนงบประมาณ฿หຌกับสถานศึกษา 
฿นรูปบบตาง ๆ ป็นจ านวนมาก สงผล 
฿หຌสถานศึกษาจัดการศึกษาเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แ. นยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาลปลีไยนปลง กิดความ 
เมตอนืไอง สงผลกระทบตอการวาง
ผนการบริหารจัดการศึกษา 
โ. การพิไมหนวยงาน (ศึกษาธิการ
จังหวัดี การลดอัตราก าลังภาครัฐ 
ท า฿หຌกิดความขาดคลนบุคลากร 
สงผลตอการจัดการศึกษาละ
คุณภาพการศึกษา ขัๅนตอนการ
ท างานซๅ าซຌอน กิดความลาชຌา    
ขาดประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 2  นโยบายที่เกี่ยวขຌอง 
      กับการศึกษา 
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สวนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวขຌองกับการศึกษา 

 

 การจัดท าผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. 2563 - 2565ี เดຌน านยบาย 
ทีไกีไยวขຌองดຌานการศึกษา มาชืไอมยงพืไอ฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการจัดท าผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ระยะ ใ ป (พ.ศ. 2563 – 2565ี ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ดยมีนยบาย 
ดຌานตาง ๆ ทีไกีไยวขຌอง  ดังนีๅ 
1. รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256เ                                                                             

 ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2560 ซึไงป็นกฎหมายหลัก฿นการ
ปกครองประทศ มีประดในส าคัญทีไกีไยวกับการจัดการศึกษา การสงสริมละสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ละการขຌารับบริการการศึกษาของประชาชน เดຌก   

 หมวดหนຌาทีไของปวงชนชาวเทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนຌาทีไขຌารับการศึกษาอบรม 
฿นการศึกษาภาคบังคับ   

 หมวดหนຌาทีไของรัฐ มาตรา 54 รัฐตຌองด านินการ฿หຌดใกทุกคนเดຌรับการศึกษาป็นวลา 
สิบสองป ตัๅงตกอนวัยรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพดยเมกใบคา฿ชຌจายรัฐตຌองด านินการ 
฿หຌดใกลใก เดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับการศึกษาตามวรรคหนึไง พืไอพัฒนารางกาย จิต฿จ วินัย อารมณ์ 
สังคม ละ สติปัญญา ฿หຌสมกับวัย ดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละภาคอกชน 
ขຌามามีสวนรวม฿นการด านินการดຌวยรัฐตຌองด านินการ฿หຌประชาชนเดຌรับการศึกษาตามความตຌองการ฿นระบบ
ตาง ๆ รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีการรียนรูຌตลอดชีวิตละจัด฿หຌมีการรวมมือระหวางรัฐ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ละภาคอกชน฿นการจัดการศึกษาทุกระดับ ดยรัฐมีหนຌาทีได านินการ ก ากับ สงสริมละสนับสนุน฿หຌการ 
จัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล ทัๅงนีๅ ตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติ ซึไงอยางนຌอย 
ตຌองมบีทบัญญัติกีไยวกับการจัดท าผนการศึกษาหงชาติละการด านินการละตรวจสอบการด านินการ 
฿หຌป็นเปตามผนการศึกษาหงชาติดຌวยการศึกษาทัๅงปวงตຌองมุงพัฒนาผูຌรียน฿หຌป็นคนดี มีวินัยภูมิ฿จ฿นชาติ 
สามารถชีไยวชาญเดຌตามความถนัดของตน ละมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม ละประทศชาติ
฿นการด านินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนาตามวรรคสอง หรือ฿หຌประชาชนเดຌรับการศึกษาตามวรรค 
สาม รัฐตຌองด านินการ฿หຌผูຌขาดคลนทุนทรัพย์เดຌรับการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาตามความถนัด
ของตน฿หຌจัดตัๅงกองทุนพืไอ฿ชຌ฿นการชวยหลือผูຌขาดคลนทุนทรัพย์ พืไอลดความหลืไอมลๅ า฿นการศึกษา 
ละพืไอสงสริมละพัฒนาคุณภาพ ละประสิทธิภาพครู ดย฿หຌรัฐจัดสรรงบประมาณ฿หຌก กองทุนหรือ฿ชຌ
มาตรการหรือกลเกทางภาษี รวมทัๅงการ฿หຌผูຌบริจาคทรัพย์สินขຌากองทุนเดຌรับประยชน์ ฿นการลดหยอนภาษีดຌวย 
ทัๅงนีๅ ตามทีไกฎหมายบัญญัติ ซึไงกฎหมายดังกลาวอยางนຌอยตຌองก าหนด฿หຌการบริหารจัดการ กองทุนป็นอิสระ
ละก าหนด฿หຌมีการ฿ชຌจายงินกองทุนพืไอบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาว   

 หมวดการปฏิรูปประทศ มาตรา 258 (จี ฿หຌด านินการปฏิรูปประทศ฿นดຌานการศึกษา 
฿หຌกิดผล ดังตอเปนีๅ    

  (1) ฿หຌสามารถริไมด านินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับ
การศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง พืไอ฿หຌดใกลใกเดຌรับการพัฒนารางกาย จิต฿จ วินัย อารมณ์ สังคม  
ละสติปัญญา฿หຌสมกับวัยดยเมกใบคา฿ชຌจาย  
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  (2) ฿หຌด านินการตรากฎหมายพืไอจัดตัๅงกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก  
฿หຌลຌวสรใจภาย฿นหนึไงป นับตัๅงตวันประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญนีๅ 

  (3) ฿หຌมีกลเกละระบบการผลิต คัดกรองละพัฒนาผูຌประกอบวิชาชีพครู 
ละอาจารย์฿หຌเดຌผูຌมีจิตวิญญาณหงความป็นครู มีความรูຌความสามารถอยางทຌจริง เดຌรับคาตอบทน 
ทีไหมาะสมกับ ความสามารถละประสิทธิภาพ฿นการสอน รวมทัๅงมีกลเกสรຌางระบบคุณธรรม฿นการ
บริหารงานบุคคลของผูຌประกอบวิชาชีพครู    

  (4) ปรับปรุงการจัดการรียนการสอนทุกระดับพืไอ฿หຌผูຌรียนสามารถรียน 
เดຌตามความถนัดละปรับปรุงครงสรຌางหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอบรรลุปງาหมายดังกลาว ดยสอดคลຌองกัน 
ทัๅง฿นระดับชาติละระดับพืๅนทีไดังกลาว   

 หมวดการปฏิรูปประทศ มาตรา 261 ฿นการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ.ดຌานการศึกษา 
฿หຌมีคณะกรรมการทีไมีความป็นอิสระคณะหนึไง ทีไคณะรัฐมนตรีตงตัๅงด านินการศึกษาละจัดท าขຌอสนอนะ
ละรางกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ฿นการด านินการ฿หຌบรรลุปງาหมายพืไอสนอคณะรัฐมนตรีด านินการ  
2. พระบรมราโชบายดຌานการศึกษาของ฿นหลวงรัชกาลที่ แเ ละพระบรมวงศานุวงศ์ 
     การศึกษาตຌองมุงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌกผูຌรียน 4  ดຌาน   
      1. มีทัศนคติทีไถูกตຌองตอบຌานมือง 
      1.1 มีความรูຌความขຌา฿จตอชาติบຌานมือง 
      1.2 ยึดมัไน฿นศาสนา 
      1.3 มัไนคง฿นสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      1.4 มีความอืๅออาทรตอครอบครัว ละชุมชนของตน 
   2. มีพืๅนฐานชีวิตทีไมัไนคง – มีคุณธรรม 
       2.1 รูຌจักยกยะสิไงทีไผิด – ชอบ/ชัไว – ดี 
       2.2 ปฏิบัติตสิไงทีไชอบ สิไงทีไดีงาม 
       2.3 ปฏิสธสิไงทีไผิด สิไงทีไชัไว 
       2.4 ชวยกันสรຌางคนดี฿หຌกบຌานมือง 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
      3.1 การลีๅยงดูลูกหลาน฿นครอบครัว หรือการฝຄกฝนอบรม฿นสถานศึกษาตຌองมุง฿หຌดใก
ละยาวชนรักงาน สูຌงานท าจนงานส ารใจ 
      3.2 การฝຄกฝนอบรมทัๅง฿นหลักสูตรละนอกหลักสูตรตຌองมีจุดมุงหมาย฿หຌผูຌรียนท างาน
ละมีงานท า฿นทีไสุด 
      3.3 ตຌองสนับสนุนผูຌส ารใจหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถลีๅยงตัวองละครอบครัว 
  4. ป็นพลมืองดี 
      3.4 การป็นพลมืองดี ป็นหนຌาทีไของทุกคน 
      3.5 ครอบครัว – สถานศึกษาละสถานประกอบการตຌองสงสริม฿หຌทุกคนมีอกาส 
ท าหนຌาทีไป็นพลมืองดี 
      3.6 การป็นพลมืองดี คือ หในอะเรทีไจะท าพืไอบຌานมืองเดຌกใตຌองท า ชน งาน
อาสาสมัคร งานบ าพใญประยชน์ งานสาธารณกุศล ฿หຌท าดຌวยความมีนๅ า฿จละอืๅออาทร 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 256แ - 25่เ                                                                             
   รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช โ56เ เดຌก าหนด฿หຌรัฐมียุทธศาสตร์ชาติ 
ป็นปງาหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืนตามหลักธรรมาภิบาล พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดท าผนตาง ๆ         
฿หຌสอดคลຌองละบูรณาการกัน ตอมาเดຌมีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. โ56เ  
ซึไงมีผลบังคับ฿ชຌกับสวนราชการทุกหนวยมีหนຌาทีได านินการพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายละวิสัยทัศน์ทีไก าหนดเวຌ 
฿นยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป (พ.ศ. โ56แ-โ5่เี คือ ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศ
พัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง หรือป็นคติพจน์ประจ าชาติวา มัไนคง  
มัไงคัไง ยัไงยืนดยมีปງาหมายการพัฒนาประทศ คือ ประทศชาติมัไนคง ประชาชนมีความสุข ศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอนืไอง สังคมป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัไงยืน ประกอบดຌวย ๒ ยุทธศาสตร์ เดຌก  

ํ. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความม่ันคง  
     มีปງาหมายการพัฒนาทีไส าคัญ คือ ประทศชาติมัไนคง ประชาชนมีความสุข นຌน 

การบริหารจัดการสภาวะวดลຌอมของประทศ฿หຌมีความมัไนคง ปลอดภัย อกราช อธิปเตย ละมีความสงบ
รียบรຌอย฿นทุกระดับ ตัๅงตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงนຌนการพัฒนาคน ครืไองมือ ทคนลยีละระบบ
ฐานขຌอมูลขนาด฿หญ฿หຌมีความพรຌอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ละภัยพิบัติเดຌทุกรูปบบ ละทุกระดับ
ความรุนรง ควบคูเปกับการปງองกันละกຌเขปัญหา ดຌานความมัไนคงทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ละทีไอาจจะกิดขึๅน 
฿นอนาคต ฿ชຌกลเกการกຌเขปัญหาบบบูรณาการ ทัๅงกับสวนราชการ ภาคอกชน ประชาสังคม ละองค์กร 
ทีไเม฿ชรัฐ รวมถึงประทศพืไอนบຌาน ละมิตรประทศทัไวลกบนพืๅนฐานของหลักธรรมาภิบาล พืไออืๅออ านวย
ประยชน์ตอการด านินการ ของยุทธศาสตร์ชาติดຌานอืไน ๆ ฿หຌสามารถขับคลืไอนเปเดຌตามทิศทาง ละ
ปງาหมายทีไก าหนด  

๎. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  
    มีปງาหมายการพัฒนา ทีไมุงนຌนการยกระดับศักยภาพของประทศ฿นหลากหลายมิติ 

บนพืๅนฐานนวคิด ๏ ประการ เดຌก (ํี ตอยอดอดีต ดยมองกลับเปทีไรากหงຌาทางศรษฐกิจ อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประพณีวิถีชีวิต ละจุดดนทางทรัพยากรธรรมชาติทีไหลากหลาย รวมทัๅงความเดຌปรียบ 
ชิงปรียบทียบของประทศ ฿นดຌานอืไน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับทคนลยีละนวัตกรรม พืไอ฿หຌ 
สอดรับกับบริบทของ ศรษฐกิจละสังคมลกสมัย฿หม (๒ี ปรับปัจจุบัน พืไอปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา
ครงสรຌาง พืๅนฐานของประทศ฿นมิติตาง ๆ ทัๅงครงขายระบบคมนาคมละขนสง ครงสรຌางพืๅนฐาน
วิทยาศาสตร์ ทคนลยีละดิจิทัล ละการปรับสภาพวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการพัฒนาอุตสาหกรรมละบริการ
อนาคต ละ (๏ี สรຌางคุณคา฿หม฿นอนาคต ดຌวยการพิไมศักยภาพของผูຌประกอบการ พัฒนาคนรุน฿หม 
รวมถึงปรับรูปบบธุรกิจ พืไอตอบสนองตอความตຌองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ทีไรองรับ อนาคต 
บนพืๅนฐานของการตอยอดอดีตละปรับปัจจุบัน พรຌอมทัๅงการสงสริมละสนับสนุนจากภาครัฐ ฿หຌประทศเทย
สามารถสรຌางฐานรายเดຌละการจຌางงาน฿หม ขยายอกาสทางการคຌาละการลงทุน ฿นวทีลก ควบคูเปกับการ
ยกระดับรายเดຌละการกินดีอยูดีรวมถึงการพิไมขึๅนของคนชัๅนกลาง ละลดความหลืไอมลๅ าของคน฿นประทศ
เดຌ฿นคราวดียวกัน  

๏. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละเสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    มีปງาหมาย การพัฒนาทีไส าคัญพืไอพัฒนาคน฿นทุกมิติละ฿นทุกชวงวัย฿หຌป็นคนดีกง ละมี

คุณภาพ ดยคนเทย มีความพรຌอมทัๅงกาย ฿จ สติปัญญา มีพัฒนาการทีไดีรอบดຌานละมีสุขภาวะทีไดี฿นทุกชวงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมละผูຌอืไน มัธยัสถ์อดออม อบอຌอมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม ละป็นพลมืองดี
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ของชาติมีหลักคิดทีไถูกตຌอง มีทักษะทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ ๒ํ มีทักษะสืไอสาร ภาษาอังกฤษละภาษาทีไสาม  
ละอนุรักษ์ภาษาทຌองถิไน มีนิสัยรักการรียนรูຌละการพัฒนาตนอง อยางตอนืไองตลอดชีวิตสูการป็นคนเทยทีไมี
ทักษะสูง ป็นนวัตกร นักคิด ผูຌประกอบการ กษตรกรยุค฿หม ละอืไนๆ ดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางโอกาสละความเสมอภาคทางสังคม  
    มีปງาหมาย การพัฒนาทีไ฿หຌความส าคัญกับการดึงอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทัๅง

ภาคอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทຌองถิไน มารวมขับคลืไอน ดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน฿นการ
รวมคิดรวมท า พืไอสวนรวม การกระจายอ านาจละความรับผิดชอบเปสูกลเกบริหารราชการผนดิน฿นระดับ
ทຌองถิไน การสริมสรຌางความขຌมขใงของชุมชน฿นการจัดการตนอง ละการตรียมความพรຌอมของประชากร
เทย ทัๅง฿นมิติสุขภาพ ศรษฐกิจ สังคม ละสภาพวดลຌอม฿หຌป็นประชากรทีไมีคุณภาพ สามารถพึไงตนอง  
ละท าประยชน์กครอบครัว ชุมชน ละสังคม฿หຌนานทีไสุด ดยรัฐ฿หຌหลักประกันการขຌาถึงบริการ 
ละ สวัสดิการทีไมีคุณภาพอยางป็นธรรมละทัไวถึง  

๑. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม  
    มีปງาหมายการพัฒนาทีไส าคัญพืไอน าเปสูการบรรลุปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿นทุกมิติ 

ทัๅงดຌานสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม ธรรมาภิบาล ละความป็นหุຌนสวนความรวมมือระหวางกัน ทัๅงภาย฿น
ละภายนอกประทศอยางบูรณาการ ฿ชຌพืๅนทีไป็นตัวตัๅง฿นการก าหนดกลยุทธ์ละผนงาน ละการ฿หຌทุกฝຆาย
ทีไกีไยวขຌองเดຌขຌามามีสวนรวม฿นบบทางตรง฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌดยป็น การด านินการบนพืๅนฐาน
การติบตรวมกัน เมวาจะป็นทางศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม ละคุณภาพชีวิต ดย฿หຌความส าคัญกับการสรຌาง
สมดุลทัๅง ๏ ดຌาน อันจะน าเปสูความยัไงยืนพืไอคนรุนตอเปอยางทຌจริง  

6. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    มีปງาหมายการพัฒนาทีไส าคัญพืไอปรับปลีไยนภาครัฐทีไยึดหลัก ภาครัฐของประชาชน 

พืไอประชาชน ละประยชน์สวนรวม ดยภาครัฐตຌองมีขนาดทีไหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ยกยะบทบาท 
หนวยงานของรัฐทีไท าหนຌาทีไ฿นการก ากับหรือ฿นการ฿หຌบริการ฿นระบบศรษฐกิจทีไมีการขงขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน฿หຌมุงผลสัมฤทธิ่ละผลประยชน์สวนรวม มีความทันสมัย  
ละพรຌอมทีไจะปรับตัว฿หຌทันตอการปลีไยนปลงของลกอยูตลอดวลา ดยฉพาะอยางยิไง การน านวัตกรรม 
ทคนลยีขຌอมูลขนาด฿หญ ระบบการท างานทีไป็นดิจิทัลขຌามาประยุกต์฿ชຌอยางคุຌมคา ละปฏิบัติงานทียบเดຌ
กับมาตรฐานสากล รวมทัๅงมีลักษณะปຂดกวຌาง ชืไอมยงถึงกันละปຂดอกาส฿หຌ ทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวม
พืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางสะดวก รวดรใว ละ ปรง฿ส ดยทุกภาคสวน฿นสังคมตຌอง
รวมกันปลูกฝังคานิยมความซืไอสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ละสรຌาง จิตส านึก฿นการปฏิสธเมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางสิๅนชิง นอกจากนัๅน กฎหมายตຌองมีความ ชัดจน มีพียงทาทีไจ าป็น มีความทันสมัย  
มีความป็นสากล มีประสิทธิภาพ ละน าเปสูการลด ความหลืไอมลๅ าละอืๅอตอการพัฒนา ดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารทีไมีประสิทธิภาพ ป็นธรรม เมลือกปฏิบัติละการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
4. ผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที ่แ2 พ.ศ. 256เ - 2564                               
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติเดຌจัดท าผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไสิบสอง พ.ศ. โ56เ-โ564 ส าหรับ฿ชຌป็นผนพัฒนาประทศเทย฿นระยะ 5 ป       
ซึไงป็นการปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ป สูการปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม พืไอตรียมความพรຌอมละ
วางรากฐาน฿นการยกระดับประทศเทย฿หຌป็นประทศทีไพัฒนาลຌว มีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ดຌวยการพัฒนา
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ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ซึไงการพัฒนาประทศ฿นระยะของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ แโ (พ.ศ. โ56เ-โ564ี มีหลักการทีไส าคัญ คือ  
   แี ยึด หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงพืไอ฿หຌกิดบูรณาการการพัฒนา฿นทุกมิติ    
อยางสมหตุสมผล มีความพอประมาณ ละมีระบบภูมิคุຌมกันละการบริหารจัดการความสีไยงทีไดี ซึไงป็น
งืไอนเขทีไจ าป็นส าหรับการพัฒนาทีไยัไงยืนซึไงมุงนຌนการพัฒนาคน มีความป็นคนทีไสมบูรณ์ สังคมเทย        
ป็นสังคมคุณภาพ มีทีไยืนละปຂดอกาส฿หຌกับทุกคน฿นสังคมเดຌด านินชีวิตทีไดีมีความสุข ละอยูรวมกัน   
อยางสมานฉันท์  
   โี ยึด คนป็นศูนย์กลางการพัฒนามุงสรຌางคุณภาพชีวิต ละสุขภาวะทีไดี ส าหรับคนเทย 
พัฒนาคน฿หຌมีความป็นคนทีไสมบูรณ์ มีวินัย ฿ฝຆรูຌ มีความรูຌ มีทักษะ มีความคิดสรຌางสรรค์ มีทัศนคติทีไดี 
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมละคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยละตรียมความพรຌอมขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรຌางคน฿หຌ฿ชຌประยชน์ละอยูกับสิไงวดลຌอมอยางกืๅอกูล อนุรักษ์ ฟ้นฟู            
฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางหมาะสม  
   3ี ยึด วิสัยทัศน์ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ป มาป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประทศเทย 
฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ วิสัยทัศน์ ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน        
ป็นประทศพัฒนาลຌวดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง หรือป็นคติพจน์ประจ าชาติวา 
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
   4ี ยึด ปງาหมายอนาคตประทศเทย ป โ57้ ทีไป็นปງาหมาย฿นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  
โเ ป มาป็นกรอบ฿นการก าหนดปງาหมายทีไจะบรรลุ฿น 5 ปรกละปງาหมาย฿นระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบปງาหมายทีไยัไงยืน (SDGs)  
   5) ยึด หลักการจริญติบตทางศรษฐกิจทีไลดความหลืไอมลຌาละขับคลืไอนการจริญติบต 
จากการพิไมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการ฿ชຌภูมิปัญญาละนวัตกรรม 
   6) ยึด  หลักการน าเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่อยางจริงจัง฿น 5 ปทีไตอยอดเปสูผลสัมฤทธิ่     
ทีไป็นปງาหมายระยะยาว  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบดຌวย แเ ยุทธศาสตร์ ซึไงกีไยวขຌองกับภารกิจ         
ของกระทรวงศึกษาธิการ ้ ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
  ยุทธศาสตร์ที่ แ การเสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ฿หຌความส าคัญกับการวางรากฐาน        
การพัฒนาคน฿หຌมีความสมบูรณ์ ริไมตัๅงตกลุมดใกปฐมวัยทีไตຌองพัฒนา฿หຌมีสุขภาพกายละ฿จทีไดี มีทักษะ   
ทางสมอง ทักษะการรียนรูຌ ละทักษะชีวิต พืไอ฿หຌติบตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนเทย 
฿นทุกชวงวัย฿หຌป็นคนดี มีสุขภาวะทีไดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระบียบวินัย มีจิตส านึกทีไดีตอสังคมสวนรวม 
มีทักษะความรูຌ ละความสามารถปรับตัวทาทันกับการปลีไยนปลงรอบตัวทีไรวดรใว บนพืๅนฐานของการ 
มีสถาบัน ทางสังคมทีไขຌมขใงทัๅงสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน ละ
ภาคอกชน      ทีไรวมกันพัฒนาทุนมนุษย์฿หຌมีคุณภาพสูง อีกทัๅงยังป็นทุนทางสังคมส าคัญ฿นการขับคลืไอน 
การพัฒนาประทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรຌางความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  า฿นสังคม ฿หຌความส าคัญ 
กับการด านินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคม฿หຌทัไวถึงดยฉพาะอยางยิไงดຌานการศึกษาละสาธารณสุข 
รวมทัๅงการปຂดชองวางการคุຌมครองทางสังคม฿นประทศเทยซึไงป็นการด านินงานตอนืไองจากทีไเดຌขับคลืไอน
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ละผลักดัน฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ แแ ละมุงนຌนมากขึๅน฿นรืไองการพิไมทักษะรงงานละการ฿ชຌ
นยบายรงงานทีไสนับสนุนการพิไมผลิตภาพรงงานละสริมสรຌางรายเดຌสูงขึๅน ละการสรຌางอกาส 
ทางศรษฐกิจละสังคมดยฉพาะอยางยิไงการสนับสนุน฿นรืไองการสรຌางอาชีพ รายเดຌ ละ฿หຌความชวยหลือ 
ทีไชืไอมยงการพิไมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุมรຌอยละ 40 รายเดຌตไ าสุด ผูຌดຌอยอกาสสตรี ละผูຌสูงอายุ  
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดลใก ขนาดกลาง ละขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนละวิสาหกิจพืไอสังคม 
การพัฒนาองค์กรการงิน ฐานรากละการขຌาถึงงินทุนพืไอสรຌางอาชีพ ละการสนับสนุนการขຌาถึงปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีทีไราคาป็นธรรม ป็นตຌน ละ฿นขณะดียวกันกใตຌองพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌงบประมาณชิงพืๅนทีไ 
ละบูรณาการพืไอการลดความ   หลืไอมลๅ า 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสรຌางความเขຌมขใงทางเศรษฐกิจละขงขันไดຌอยางยั่งยืนนຌน฿หຌศรษฐกิจ
ติบตเดຌตามศักยภาพละมีสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวละป็นกลเกส าคัญ     
฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจเทย ผลิตภาพการผลิตของประทศพิไมขึๅน การลงทุนภาครัฐละอกชนมีการ
ขยายตัวอยางตอนืไองละมาจากความรวมมือกันมากขึๅน ประชาชนละผูຌประกอบการขຌาสูระบบภาษีมากขึๅน  
ละประทศเทยมีขีดความสามารถ฿นการขงขันทางศรษฐกิจสูงขึๅน นอกจากนีๅ ยังนຌน฿หຌศรษฐกิจรายสาขา 
มีการติบตอยางขຌมขใง ภาคการกษตรนຌนกษตรกรรมยัไงยืนละ฿หຌกษตรกรมีรายเดຌพิไมขึๅน มีการพัฒนา
มืองอุตสาหกรรมนิวศ การทองทีไยวสามารถทารายเดຌละขงขันเดຌมากขึๅน วิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมมีบทบาทตอระบบศรษฐกิจมากขึๅน ภาคการงินมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน ละ฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี
ละนวัตกรรมขัๅนกຌาวหนຌาทีไขຌมขຌนมากขึๅน การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาละยกระดับคุณภาพของ
ก าลังคน ละความคิดสรຌางสรรค์฿นการขยายฐานศรษฐกิจ การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมละการพัฒนา 
ตามนวระบียงศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการขຌากับการคຌาละการตรียมความพรຌอมของภาคบริการ     
฿หຌสามารถรองรับการขงขันทีไสรีขึๅน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประดในทຌาทาย     
ทีไตຌองรงด านินการ฿นชวงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 เดຌก การสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ละยกระดับคุณภาพสิไงวดลຌอม พืไอสนับสนุนการติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมละคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รงกຌเขปัญหาวิกฤติสิไงวดลຌอมพืไอลดมลพิษทีไกิดจากการผลิต ละการบริภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทีไปรง฿สป็นธรรม สงสริมการผลิตละการบริภคทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมป็นวงกวຌางมากขึๅน ตຌองรง
ตรียมความพรຌอม฿นลดการปลอยกຍาซรือนกระจกละพิไมขีดความสามารถ฿นการปรับตัวตอ การปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทัๅงบริหารจัดการพืไอลดความสีไยงดຌานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรຌางความม่ันคงหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่ง
ละยั่งยืน ฿หຌความส าคัญตอการฟ้นฟูพืๅนฐานดຌานความมัไนคงทีไป็นปัจจัยส าคัญตอการพัฒนาทางศรษฐกิจ
ละสังคมของประทศ ดยฉพาะการอยูรวมกัน฿นสังคมอยางสันติของผูຌมีความหในตางทางความคิดละ
อุดมการณ์บนพืๅนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ป็นประมุขละการตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามขຌามชาติซึไงจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะส าคัญตอการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ 
฿นระยะ โเ ปขຌางหนຌา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ฿นภาครฐั การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละธรรมาภิบาล    
฿นสังคมไทย ป็นชวงวลาส าคัญทีไตຌองรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่อยางจริงจัง พืไอ 
฿หຌป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญทีไจะชวยสงสริมการพัฒนาประทศ฿นทุกดຌาน฿หຌประสบผลส ารใจบรรลุปງาหมาย  
ทัๅงการบริหารจัดการภาครัฐ฿หຌปรง฿ส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบเดຌอยางป็นธรรม ละประชาชน 
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มีสวนรวม มีการกระจายอ านาจ ละบงภารกิจรับผิดชอบทีไหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค ละทຌองถิไน 
ละวางพืๅนฐานพืไอ฿หຌบรรลุตามกรอบปງาหมายอนาคต฿นป 257้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ็ การพัฒนาโครงสรຌางพื นฐานละระบบโลจิสติกส์ มุงนຌนการขยาย                
ขีดความสามารถละพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการ พืไอรองรับการขยายตัวของมืองละพืๅนทีไศรษฐกิจหลัก      
ละสงสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุม฿นสังคม สนับสนุน฿หຌกิดความชืไอมยง฿นอนุภูมิภาคละ฿นอาซียน
อยางป็นระบบ ดยมีครงขายชืไอมยงภาย฿นประทศทีไสนับสนุนการพัฒนาพืๅนทีไตามนวระบียงศรษฐกิจตาง ๆ  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการละการก ากับดูล฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานสากลพืไอพิไมประสิทธิภาพ              
การด านินการสรຌางความป็นธรรม฿นการขຌาถึงบริการพืๅนฐาน ละการคุຌมครองผูຌบริภค การพัฒนา
อุตสาหกรรมตอนืไองพืไอสรຌางอกาสทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศ ละการพัฒนาผูຌประกอบการ ฿นสาขา      
ลจิสติกส์ละหนวยงานทีไมีศักยภาพพืไอเปท าธุรกิจ฿นตางประทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย ละนวัตกรรม ฿หຌความส าคัญกับการ฿ชຌ
องค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยละพัฒนา ความกຌาวหนຌาทางทคนลยี นวัตกรรมละความคิด
สรຌางสรรค์อยางขຌมขຌนทัๅง฿นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ละภาคประชาสังคม รวมทัๅง฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา
สภาวะวดลຌอมหรือปัจจัยพืๅนฐานทีไอืๅออ านวยทัๅงการลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
ครงสรຌางพืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละการบริหารจัดการ พืไอชวยขับคลืไอนการพัฒนา
ประทศ฿หຌกຌาวสูปງาหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ ้ การพัฒนาภาค เมือง ละพื นที่เศรษฐกิจ ประทศเทยตຌอง฿ชຌประยชน์
จากศักยภาพละภูมิสังคมฉพาะของพืๅนทีไ ละการด านินยุทธศาสตร์ชิงรุกพืไอสริมจุดดน฿นระดับภาคละ
จังหวัด฿นการป็นฐานการผลิตละบริการทีไส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากร฿นขตมือง จะป็น
อกาส฿นการกระจายความจริญละยกระดับรายเดຌของประชาชนดยการพัฒนามือง฿หຌป็นมือง นาอยู  
ละมีศักยภาพ฿นการรองรับการคຌาการลงทุน รวมทัๅงลดรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา฿น
กรุงทพฯ ละภาคกลางเปสูภูมิภาค นอกจากนีๅ การป็นสวนหนึไงของประชาคมศรษฐกิจอาซียนยังป็น
อกาส฿นการปຂดพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมบริวณชายดนชืไอมยงการคຌาการลงทุน฿นภูมิภาคของเทยกับประทศ
พืไอนบຌานอีกดຌวย 
5. ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 256เ - 25็้                                                                                            
  ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ56เ - โ57้ ป็นผนทีไวางกรอบปງาหมายละทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประทศ ดยมุงจัดการศึกษา฿หຌคนเทยทุกคนสามารถขຌาถึงอกาสละความสมอภาค          
฿นการศึกษาทีไมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน฿หຌมีสมรรถนะ      
฿นการท างานทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงานละการพัฒนาประทศ นวคิดการจัดการศึกษา
ตามผนการศึกษาหงชาติ ยึดหลักส าคัญ฿นการจัดการศึกษาประกอบดຌวย หลักการจัดการศึกษาพืไอปวงชน 
(Education for Allี  หลักการจัดการศึกษาพืไอความทาทียม ละทัไวถึง (Inclusive Educationี หลักปรัชญา    
ของศรษฐกิจพอพียง (Sufficiency Economyี ละหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Educationี   
อีกทัๅงยึดตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030ี ประดใน
ภาย฿นประทศ (Local Issuesี อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรของประทศ 
ความหลืไอมลๅ าของการกระจายรายเดຌ ละวิกฤติดຌานสิไงวดลຌอม ดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาป็นกรอบความคิด
ส าคัญ฿นการจัดท าผนการศึกษาหงชาติ ดยมีสาระส าคัญ ดังนีๅ 
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   วิสัยทัศน์ : คนเทยทุกคนเดຌรับการศึกษาละรียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อยางป็นสุข สอดคลຌองกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละปลีไยนปลงของลกศตวรรษทีไ โแ 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
   ยุทธศาสตร์ที่ แ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมละประเทศชาติ 
    เปງาหมาย 
     แ. คนทุกชวงวัยมีความรัก฿นสถาบันหลักของชาติ ละยึดมัไนการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
     2. คนทุกชวงวัย฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌละพืๅนทีไพิศษ
เดຌรับการศึกษาละรียนรูຌอยางมีคุณภาพ 
     3. คนทุกชวงวัยเดຌรับการศึกษา การดูลละปງองกันจากภัยคุกคาม฿นชีวิตรูปบบ฿หม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตละพัฒนาก าลังคน การวิจัย ละนวัตกรรมเพื่อสรຌางขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประเทศ 
     เปງาหมาย 
      แ. ก าลังคนมีทักษะทีไส าคัญจ าป็นละมีสมรรถนะตรงตามความตຌองการของตลาดงาน 
ละการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ 
      โ. สถาบนัการศึกษาละหนวยงานทีไจัดการศึกษาผลติบัณฑิตทีไมีความชีไยวชาญ 
ละป็นลิศฉพาะดຌาน 
      ใ. การวิจัยละพัฒนาพืไอสรຌางองค์ความรูຌละนวัตกรรมทีไสรຌางผลผลิต 
ละมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ      
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ละการสรຌางสังคมหงการเรียนรูຌ 
     เปງาหมาย 
      แ. ผูຌรียนมีทักษะละคุณลักษณะพืๅนฐานของพลมืองเทยละทักษะละ
คุณลักษณะทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ โแ 
      โ. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูຌความสามารถละสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
ละมาตรฐานวิชาชีพ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตเดຌตามศักยภาพ 
      ใ. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการรียนรูຌตามหลักสูตร 
เดຌอยางมีคุณภาพละมาตรฐาน 
      4. หลงรียนรูຌ สืไอต ารารียน นวัตกรรมละสืไอการรียนรูຌมีคุณภาพละมาตรฐาน 
ละประชาชนสามารถขຌาถึงเดຌดยเมจ ากัดวลาละสถานทีไ 
      5. ระบบละกลเกการวัด การติดตามละประมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษาเดຌมาตรฐานระดับสากล 
      7.  ครู อาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษาเดຌรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรຌางโอกาส ความเสมอภาคละความเทาเทียมทางการศึกษา 
     เปງาหมาย 
      แ.  ผูຌรียนทุกคนเดຌรับอกาสละความสมอภาค฿นการขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ 
      โ. การพิไมอกาสทางการศึกษาผานทคนลยีดิจิทัลพืไอการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัย
      ใ. ระบบขຌอมูลรายบุคคลละสารสนทศทางการศึกษาทีไครอบคลุม ถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน 
พืไอการวางผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประมินละรายงานผล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรຌางเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม 
     เปງาหมาย 
      แ. คนทุกชวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิไงวดลຌอม มีคุณธรรม จริยธรรม ละน านวคิด
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ 
      โ. หลักสูตร หลงรียนรูຌ ละสืไอการรียนรูຌทีไสงสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตร 
กับสิไงวดลຌอม คุณธรรม จริยธรรม ละการน านวคิดตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ 
      ใ. การวิจัยพืไอพัฒนาองค์ความรูຌละนวัตกรรมดຌานการสรຌางสริมคุณภาพชีวิต    
ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     เปງาหมาย 
      แ. ครงสรຌาง บทบาทละระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดจนละสามารถตรวจสอบเดຌ 
      โ. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษา 
      ใ. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาทีไตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชนละพืๅนทีไ 
      4. กฎหมายละรูปบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ทีไตกตางกันของผูຌรียน สถานศึกษา ละความตຌองการก าลังรงงานของประทศ 
      5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษามีความป็นธรรม 
สรຌางขวัญก าลัง฿จ ละสงสริม฿หຌปฏิบัติงานเดຌอยางตใมตามศักยภาพ    
6. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 256แ                          

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง ขຌอก าหนดกีไยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ           
ทีไพึงประสงค์ของคนเทย พืไอ฿หຌสถานศึกษาทุกหงยึดป็นกรอบส าหรับสรຌางคนเทย 4.0 ทีไมຌตกตาง     
ตามบริบทของทຌองถิไนละของสถานศึกษา ตมีจุดหมายรวมคือ ธ ารงความป็นเทยละขงขันเดຌ฿นวที
ลก สามารถป็นก าลังส าคัญ ฿นการพัฒนาประทศทัๅง฿นมิติศรษฐกิจ มิติสังคม ละมิติการมืองตอเปเดຌ 

 เปງาหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 1. เพื่อ฿หຌสถานศึกษาทุกหงยึดเป็นนวทางส าหรับการพัฒนาผูຌเรียนไปสูผลลัพธ์ 

ที่พึงประสงค์ ของการศึกษาละ฿หຌหนวยงานตຌนสังกัด฿ชຌป็นปງาหมาย฿นการจัดการศึกษาละจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาขัๅนตไ าทีไจ าป็น ดยการก าหนดผลลัพธ์ทีไพึงประสงค์ของผูຌรียนทีไหมาะสมตามชวงวัย฿นตละระดับ
ละประภทการศึกษาพืไอ฿หຌกิดคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ขึๅนกับผูຌรียนทัๅง฿นระหวางทีไก าลังศึกษา ละพืไอ
วางรากฐาน฿หຌผูຌรียน฿นระหวางทีไก าลังศึกษาพืไอ฿หຌกิดคุณลักษณะทีไพึงประสงค์หลังจากส ารใจการศึกษา 
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 2. ฿ชຌเป็นเปງาหมาย฿นการสนับสนุนสถานศึกษา ฿หຌสามารถด านินการตาง ๆ เดຌอยาง
สะดวกพืไอ฿หຌกิดผลลัพธ์ดังกลาว 

 3. เพื่อ฿หຌทุกหนวยงานที่เกี่ยวขຌอง฿นการจัดการศึกษา ฿ชຌป็นนวทาง฿นการสงสริม    
การก ากับดูล การตรวจสอบ การประมินผล ละการประกันคุณภาพการศึกษา 

 นวทางการด าเนินการ 
 1. เป็นการ฿หຌอิสระสถานศึกษา฿นการจัดการศึกษา ฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของสถานศึกษา

ละตามความถนัดของผูຌรียนทีไสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึไงก าหนด
วา สถานศึกษาป็นผูຌจัด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา (การประมินตนองี ดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา฿หຌป็นเปตามมาตรฐานการศึกษาของตละระดับละประภทการศึกษา 
พรຌอมทัๅงจัดท าผนพัฒนาสถานศึกษาพืไอน าเปสูกรอบผลลัพธ์ทีไพึงประสงค์ ตามบริบท ระดับละประภท
การศึกษาของสถานศึกษา 

 2. ฿หຌส านักงานรับรองมาตรฐานละประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชนี       
ท าหนຌาทีไประมินภายนอกตามรายงานผลการประมินตนองของสถานศึกษาละประดในอืไนๆ ผานหนวยงาน
ตຌนสังกัด ดยุมงหมาย฿หຌป็นการประมินพืไอพัฒนา 

 3. หนวยงานตຌนสังกัดละหนวยงานที่เกี่ยวขຌองตຌองมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินละพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา ดยมุงนຌนความรับผิดชอบทีไตรวจสอบเดຌ 
(accountability) มีระบบการบริหารจัดการทัๅงดຌานผูຌบริหาร คร ู คณาจารย์ละบุคลากร หลักสูตรการรียน
การสอน สืไอ ทคนลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิไงสนับสนุนการศึกษา ละการประมิน ตลอดจนระบบละกลเก
การพัฒนาคุณภาพอยางตอนืไองทีไท า฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไพึงประสงค์ ทีไหมาะสมตามตละระดับละประภท
การศึกษา ละผลลัพธ์สะสมทีไครอบคลุมระดับละประภทการศึกษาทีไตอนืไองกัน 

  4. สถาบันผลิตละพัฒนาครู฿นฐานะกลไกส าคัญ ฿นการพัฒนาครู฿หຌมีคุณภาพจะตຌองมี
บทบาท฿นการตรียมความพรຌอมครูกอนประจ าการละสงสริมการพัฒนาครูประจ าการ฿หຌมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพทีไสอดคลຌองกับการจัดการรียนรูຌยุค฿หม พืไอผลลัพธ์ทีไพึงประสงค์ของการศึกษา 

  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired  Outcomes of Education,          
DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนเทย 4.0 ทีไตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประทศสูความ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ดยคนเทย 4.0 จะตຌอง ธ ารงความป็นเทยละขงขันเดຌ฿นวทีลก นัไนคือป็นคนดี 
มีคุณธรรม  ยึดคานิยมรวมของสังคมป็นฐาน฿นการพัฒนาตน฿หຌป็นบุคคลทีไมีคุณลักษณะ 3 ดຌาน ดยป็น
คุณลักษณะขัๅนตไ าดังตอเปนีๅ 

  แ. ผูຌเรียนรูຌ  
 เป็นผูຌมีความเพียร ฿ฝຆเรียนรูຌ ละมีทักษะการเรียนรูຌตลอดชีวิต พืไอกຌาวทันลกยุคดิจิทัล

ละลก฿นอนาคต  ละมีสมรรถนะ (competency) ทีไกิดจากความรูຌ ความรอบรูຌดຌานตางๆ มีสุนทรียะ รักษ์
ละประยุกต์฿ชຌภูมิปัญญาเทย มีทักษะชีวิตพืไอสรຌางงานหรือสัมมาอาชีพบนพืๅนฐานของความพอพียง          
ความมัไนคง฿นชีวิตละคุณภาพชีวิตทีไดี ตอตนอง ครอบครัว ละสังคม 

 2. ผูຌรวมสรຌางสรรค์นวัตกรรม  
 เป็นผูຌมีทักษะทางปัญญา  ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล  (digital 

intelligence) ทักษะการคิดสรຌางสรรค์ ทักษะขຌามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขຌามศาสตร์ ละมี
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คุณลักษณะของความป็นผูຌประกอบการพืไอรวมสรຌางสรรค์ละพัฒนานวัตกรรมทางทคนลยีหรือสังคม   
พิไมอกาสละมูลคา฿หຌกับตนองละสังคม 

 3. พลเมืองที่เขຌมขใง  
 ป็นผูຌมีความรักชาติ รักทຌองถิไน รูຌถูกผิด มีจิตส านึกป็นพลมืองเทยละพลลก มีจิตอาสา    

มีอุดมการณ์ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปเตย ความยุติธรรม ความทาทียม      
สมอภาค พืไอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืนละการอยูรวมกัน฿นสังคมเทยละ
ประชาคมลกอยางสันติ  
็. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีี                                                 

 นายกรัฐมนตรีเดຌถลงนยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติหงชาติ มืไอวันพฤหัสบดีทีไ  
25 กรกฎาคม 2562 ดยเดຌก าหนดนยบายป็นนยบายหลัก 12 ดຌาน ละนยบายรงดวน 12 รืไอง  
ดยมีนยบายทีไกีไยวขຌองกับหนวยงานทางการศึกษา ดังนีๅ 

1. การปกปງองละชิดชูพระมหากษัตริย์ 
2. การสรຌางความมัไนคงละความปลอดภัยของประทศ ละความสงบสุขของประทศ 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาศรษฐกิจละความสามารถ฿นขงขันของเทย 
5. การพัฒนาสรຌางความขຌมขใงจากฐานราก 
6. การปฏิรูปกระบวนการรียนรูຌละการพัฒนาศักยภาพของคนเทยทุกชวงวัย 
7. การพัฒนาระบบสาธารณสุขละหลักประกันทางสังคม 
8. การฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละการรักษาสิไงวดลຌอมพืไอสรຌางการติบตอยางยัไงยืน 
9. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

รัฐบาลเดຌก าหนดรืไองรงดวนทีไตຌองด านินการ พืไอบรรทาปัญหาละลดผลกระทบกับ
ประชาชน ละระบบศรษฐกิจ ดังนีๅ นยบายรงดวน 12 รง ละ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับหนวยงาน 
ทางการศึกษา ดังนีๅ 

1. การกຌเขปัญหา฿นการด ารงชีวิตของประชาชน 
2. การตรียมคนเทยสูศตวรรษทีไ 21 
3. การกຌเขปัญหายาสพติดละสรຌางความสงบสุข฿นพืๅนทีไชายดนภาค฿ตຌ 

.่ นโยบายละจุดเนຌนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
พืไอ฿หຌการด านินการ จัดการศึกษาละการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

฿นปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ปງาหมายของผนมบทภาย฿ตຌ ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของผนการปฏิรูปประทศดຌานการศึกษา ละนยบายของรัฐบาล ดยฉพาะ นยบาย
รงดวน รืไองการตรียมคนสูศตวรรษทีไ 21 

อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา 8 ละมาตรา 12 หงพระราชบัญญัติระบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนยบายละจุดนຌน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนีๅ 
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หลักการ 
1. ฿หຌความส าคัญกับประดในคุณภาพละประสิทธิภาพ฿นทุกมิติ ทัๅงผูຌรียน ครูละ 

บุคลากรทางการศึกษา ขຌาราชการพลรือน ละผูຌบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประภท 
ละป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องค์การมหาชน฿นก ากับของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ฿หຌมีความคลองตัว รวมทัๅงหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฿นพืๅนทีไ
ภูมิภาค฿หຌสามารถปฏิบัติงานรวมกันเดຌ พืไอด านินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคอกชนละภาค
ประชาชนตามนยบายประชารัฐ 

ระดับกอนอนุบาล 
นຌนประสานงานกับสวนราชการ ละชุมชน ฿นการตรียมความพรຌอมผูຌรียน ฿นดຌานสุขภาพ

ละภชนาการ ละจัดประสบการณ์การรียนรูຌทีไชืไอมยงกับระบบรงรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
นຌนสรຌางความรวมมือกับพอม ผูຌปกครอง ละชุมชน พืไอออกบบกิจกรรมการพัฒนา 

ทักษะทีไส าคัญดຌานตางๆ ชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะ 
การรูຌจักละประมินตนอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุงค านึงถึงพหุปัญญาของผูຌรียนรายบุคคลทีไหลากหลายตามศักยภาพ ดຌวยจุดนຌน ดังนีๅ 
1. ปลูกฝังความมีระบียบวินัย ทัศนคติทีไถูกตຌอง ดย฿ชຌกระบวนการลูกสือ ละยุวกาชาด 
2. รียนภาษาเทย นຌนพืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการรียนรูຌวิชาอืไน 
3. รียนภาษาอังกฤษละภาษาพืๅนถิไน (ภาษามี นຌนพืไอการสืไอสาร 
4. รียนรูຌดຌวยวิธีการ Active Learning พืไอพัฒนากระบวนการคิด การรียนรูຌ จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผานการลงมือปฏิบัติ ละปຂดลกทัศน์มุมมองรวมกัน ของผูຌรียน
ละครูดຌวยการจัดการรียนการสอน฿นชิงสดงความคิดหใน฿หຌมากขึๅน 

5. สรຌางพลตฟอร์มดิจิทัลพืไอการรียนรูຌ ละ฿ชຌดิจิทัลป็นครืไองมือการรียนรูຌ 
6. จัดการรียนการสอนพืไอฝຄกทักษะการคิดบบมีหตุผลละป็นขัๅนตอน (Coding) 
7. พัฒนาครู฿หຌมีความช านาญ฿นการสอนภาษาอังกฤษ ละภาษาคอมพิวตอร์ (Coding) 
8. จัด฿หຌมีครงการ 1 ต าบล 1 รงรียนคุณภาพ ดยนຌนปรับสภาพวดลຌอมทัๅงภาย฿น  

ละภายนอกบริวณรงรียน฿หຌอืๅอตอการสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดຌวยจุดนຌน ดังนีๅ 
1. จัดการรียนรูຌดຌวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

ละภาษาตางประทศ (ภาษาทีไสามี 
2. จัดการรียนรูຌทีไหลากหลาย พืไอสรຌางทักษะพืๅนฐานทีไชืไอมยงสูการสรຌางอาชีพ ละการมี 

งานท า ชน ทักษะดຌานกีฬาทีไสามารถพัฒนาเปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาพืไอป็นมัคคุทศก์ 
ระดับอาชีวศึกษา 
มุงจัดการศึกษาพืไอการมีงานท าละสรຌางนวัตกรรมตามความตຌองการของพืๅนทีไชุมชน 

ภูมิภาค หรือประทศ รวมทัๅงการป็นผูຌประกอบการอง ดຌวยจุดนຌน ดังนีๅ 



45 
 

 

ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานระยะ ใ ป (พ.ศ. โ56ใ – โ565ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 
 

1. จัดการศึกษา฿นระบบทวิภาคี ฿หຌผูຌรียนมีทักษะละความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 
2. รียนภาษาอังกฤษ พืไอพิไมทักษะส าหรับ฿ชຌ฿นการประกอบอาชีพ 
3. รียนรูຌการ฿ชຌดิจิทัล พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือส าหรับ฿นการสรຌางอาชีพ 
4. จัดตัๅงศูนย์ประสานงานการผลิตละพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา฿นภูมิภาค 
การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุงสรຌางอกาส฿หຌประชาชนผูຌรียนทีไส ารใจหลักสูตร สามารถมีงานท า ดຌวยจุดนຌน ดังนีๅ 
1. รียนรูຌการ฿ชຌดิจิทัล พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือส าหรับหาชองทาง฿นการสรຌางอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพทีไหมาะสมส าหรับผูຌทีไขຌาสูสังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
1. ทุกหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตຌองปรับปรุงผนปฏิบัติราชการ ฿หຌสอดคลຌอง

กับนยบายของรัฐบาล ละวางผนการ฿ชຌงบประมาณป็นรายเตรมาส รวมทัๅง฿ชຌจาย งบประมาณ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง 

2. จัดท าฐานขຌอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ฿หຌครบถຌวน ถูกตຌอง ทันสมัย 
3. ฿ชຌทคนลยีละดิจิทัลปน็ครืไองมือ฿นการพัฒนางานทัๅงระบบ นຌนการรียนรูຌ ละการบรหิารจัดการ 
4. ปรับปรุงครงสรຌางของกระทรวงศึกษาธิการ฿หຌกิดความคลองตัว หากติดขัด฿นรืไอง  

ขຌอกฎหมาย ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงรวมหานวทางการกຌเขรวมกัน 
5. ฿หຌหนวยงานระดับกรมก าหนดผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง  

ตามความตຌองการจ าป็น ฿หຌกหนวยงาน฿นพืๅนทีไภูมิภาค 
6. ฿ชຌกลเกกองทุนพืไอความสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด านินงานรวมกับ 

หนวยจัดการศึกษา 
7. รงทบทวน (รางี พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ………. ดยปรับปรุงสาระส าคัญ 

฿หຌอืๅอตอการขับคลืไอนนยบายของรัฐบาล 
8. ฿นระดับพืๅนทีไหากกิดปัญหาขຌอติดขัดการปฏิบัติงาน ตຌองศึกษา ตรวจสอบขຌอมูล / 

ขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅน ชน จ านวนดใก฿นพืๅนทีไนຌอยลง ซึไงจ าป็นตຌองมีการควบรวมรงรียน ฿หຌพิจารณาสืไอสาร 
อธิบายท าความขຌา฿จทีไชัดจนกับชุมชน 

9. วางผนการ฿ชຌอัตราก าลังครู ดยฉพาะครูระดับอนุบาล ละครูระดับอาชีวศึกษา ฿หຌมี 
ประสิทธิภาพ ละจัดท าผนการประมินครูอยางป็นระบบ รวมทัๅงจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู ฿หຌมีองค์
ความรูຌละทักษะ฿นดຌานพหุปัญญาของผูຌรียน 

10. ฿หຌศึกษาธิการจังหวัดจัดท าผนการจัดการศึกษาของตละจังหวัด น าสนอตอ  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ละขับคลืไอนสูการปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม 

11. ฿หຌผูຌตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ละศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนຌาทีไ ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประมินผล฿นระดับนยบาย ละจัดท ารายงานสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

อนึไง ส าหรับภารกิจของสวนราชการหลักละหนวยงานทีไปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งาน฿นชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ละงาน฿นชิงพืๅนทีไ (Area) ซึไงเดຌด านินการอยูกอนนัๅน หากรัฐบาลหรือ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนยบายส าคัญพิไมติม฿นปงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกหนือจากทีไก าหนด หากมี
ความสอดคลຌองกับหลักการ฿นขຌางตຌน ฿หຌถือป็นหนຌาทีไของสวนราชการหลักละหนวยงานทีไกีไยวขຌองจะตຌอง
รงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ฿หຌการด านนิการกิดผลส ารใจละมีประสิทธภิาพอยางป็นรปูธรรม ดຌวยชนกัน 
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.้ นโยบายละจุดเนຌนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
  พืไอ฿หຌการด านินการจัดการศึกษาละการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย บรรลุปງาหมาย อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา 8 ละมาตรา 12 หง
พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนยบายละจุดนຌนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พืไอ฿หຌสวน
ราชการ฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดป็นกรอบการด านินงาน฿นการจัดท าผนละงบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรຌอมทัๅงขับคลืไอนการด านินงานดຌานการศึกษา฿หຌมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ฿นทุกมิติ ดย฿ชຌจายงบประมาณอยางคุຌมคา พืไอมุงปງาหมาย คือ ผูຌรียนทุกชวงวัย ดังนีๅ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กระทรวงศึกษาธิการมุงมัไนด านินการภารกิจหลักตามผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ฿นฐานะหนวยงานจຌาภาพขับคลืไอนทุกผนยอย฿นประดใน 12 การพัฒนา 
การรียนรูຌ ละผนยอยทีไ 3 ฿นประดใน 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทัๅงผนการปฏิรูปประทศ 
ดຌานการศึกษา ละนยบายรัฐบาลทัๅง฿นสวนนยบายหลักดຌานการปฏิรูปกระบวนการรียนรูຌ ละการพัฒนา
ศักยภาพของคนเทยทุกชวงวัย ละนยบายรงดวน รืไองการตรียมคนเทยสูศตวรรษทีไ 21 นอกจากนีๅ  
ยังสนับสนุนการขับคลืไอนผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติประดในอืไน ๆ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2561-2564) นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ 
(พ.ศ. 2562-2565) รวมทัๅงนยบายละผนตาง ๆ ทีไกีไยวขຌอง ดยคาดหวังวาผูຌรียน ทุกชวงวัยจะเดຌรับ 
การพัฒนา฿นทุกมิติ ป็นคนดี คนกง มีคุณภาพ ละมีความพรຌอมรวมขับคลืไอนการพัฒนาประทศ สูความ
มัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ดังนัๅน ฿นการรงรัดการท างานภาพรวมกระทรวง฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่ พืไอสรຌางความ
ชืไอมัไน฿หຌกับสังคม ละผลักดัน฿หຌการจัดการศึกษามีคุณภาพละประสิทธิภาพ฿นทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงก าหนดนยบายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนีๅ 

 แ. ปรับรื อละเปลี่ยนปลงระบบการบริหารจัดการ ดยมุงปฏิรูปองค์การพืไอหลอมรวม
ภารกิจละบุคลากร ชน ดຌานการประชาสัมพันธ์ ดຌานการตางประทศ ดຌานทคนลยี ดຌานกฎหมาย ฯลฯ  
ทีไสามารถลดการ฿ชຌทรัพยากรทับซຌอน พิไมประสิทธิภาพละความป็นอกภาพ รวมทัๅงการน าทคนลยีดิจิทัล
ขຌามาชวยทัๅงการบริหารงานละการจัดการศึกษารองรับความป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 2. ปรับรื อละเปลี่ยนปลงระบบการบริหารทรัพยากร ดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางผน
งาน/ครงการบบรวมมือละบูรณาการ ทีไสามารถตอบจทย์ของสังคมละป็นการพัฒนาทีไยัไงยืน รวมทัๅง
กระบวนการจัดท างบประมาณทีไมีประสิทธิภาพละ฿ชຌจายอยางคุຌมคา สงผล฿หຌภาคสวนตาง ๆ ทัๅงภาครัฐ 
ภาคอกชน ละนานาชาติ ชืไอมัไนละรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิไงขึๅน 

 3. ปรับรื อละเปลี่ยนปลงระบบการบริหารจัดการละพัฒนาก าลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดยมุงบริหารจัดการอัตราก าลัง฿หຌสอดคลຌองกับการปฏิรูปองค์การ รวมทัๅงพัฒนา
สมรรถนะละความรูຌความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ฿หຌมีความพรຌอม฿นการปฏิบัติงานรองรับความป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

 4. ปรับรื อละเปลี่ยนปลงระบบการจัดการศึกษาละการเรียนรูຌ ดยมุง฿หຌครอบคลุม 
ถึงการจัดการศึกษาพืไอคุณวุฒิ ละการรียนรูຌตลอดชีวิตทีไสามารถตอบสนองการปลีไยนปลง฿นศตวรรษทีไ 21  
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จุดเนຌนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาละเสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประภท ดย฿ชຌหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทัๅงนวทาง 
การจัดการรียนรูຌชิงรุกละการวัดประมินผลพืไอพัฒนาผูຌรียน ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานการศึกษาหงชาติ 

 - สงสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทຌองถิไนละหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตຌองการ
จ าป็นของกลุมปງาหมายละตกตางหลากหลายตามบริบทของพืๅนทีไ 

 - พัฒนาผูຌรียน฿หຌมีทักษะการคิดวิคราะห์ สามารถกຌเขสถานการณ์ฉพาะหนຌาเดຌอยาง 
มีประสิทธิภาพ ดยจัดการรียนรูຌชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการรียนการสอน฿นชิงสดงความคิดหในพืไอปຂดลกทัศน์มุมมองรวมกัน
ของผูຌรียนละครู฿หຌมากขึๅน 

 - พัฒนาผูຌรียน฿หຌมีความรอบรูຌละทักษะชีวิต พืไอป็นครืไองมือ฿นการด ารงชีวิตละสรຌาง
อาชีพ อาทิ การ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล สุขภาวะละทัศนคติทีไดีตอการดูลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรูຌตลอดชีวิต 
 - จัดการรียนรูຌตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกชวงวัย นຌนสงสริมละยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - สงสริมการรียนการสอนทีไหมาะสมส าหรับผูຌทีไขຌาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพทีไหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ละหลักสูตรการดูลผูຌสูงวัย หลักสูตร BUDDY ดยนຌน
การมีสวนรวม฿นการพัฒนาชุมชน รงรียน ละผูຌรียน หลกัสูตรการรียนรูຌออนเลน์ พืไอสงสริม
ประชาสัมพันธ์สินคຌาออนเลน์ระดับต าบล 

 - สงสริมอกาสการขຌาถึงการศึกษาพืไอทักษะอาชีพละการมีงานท า ฿นขตพัฒนาพิศษ
ฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ละขตพืๅนทีไพิศษ (พืๅนทีไสูง พืๅนทีไตามนวตะขใบ ชายดน ละพืๅนทีไ 
กาะกง ชายฝัດงทะล ทัๅงกลุมชนตางชืๅอชาติ ศาสนา ละวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ ละรงงานตางดຌาวี 

 - พัฒนาครู฿หຌมีทักษะ ความรูຌ ละความช านาญ฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
ละภาษาอังกฤษ รวมทัๅงการจัดการรียนการสอนพืไอฝຄกทักษะการคิดวิคราะห์อยางป็นระบบละมีหตุผล
ป็นขัๅนตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาทีไมีความรูຌละความสามารถ฿นทางปฏิบัติ (Hands - on Experience) 
พืไอ฿หຌมีทักษะละความชีไยวชาญทางวิชาการ ดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชัๅนน าของประทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาบบขຌมขຌนระยะวลาอยางนຌอย 1 ป 

 - พัฒนาสมรรถนะละความรูຌความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ฿หຌมีความ
พรຌอม฿นการปฏิบัติงานรองรับความป็นรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ ดยจัด฿หຌมีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทัไวประทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 - พัฒนาคุณภาพการศึกษา฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ดยนຌอมน ายุทธศาสตร์

พระราชทาน ขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา ป็นหลัก฿นการด านินการ 
 - ฝງาระวังภัยทุกรูปบบทีไกิดขึๅนกับผูຌรียน คร ูละสถานศึกษา ดยฉพาะภัยจากยาสพติด 

อาชญากรรมทางเซบอร์ การคຌามนุษย์ 
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 - สงสริม฿หຌ฿ชຌภาษาทຌองถิไนรวมกับภาษาเทย ป็นสืไอจัดการรียนการสอน฿นพืๅนทีไทีไ฿ชຌภาษา
อยางหลากหลาย พืไอวางรากฐาน฿หຌผูຌรียนมีพัฒนาการดຌานการคิดวิคราะห์ รวมทัๅงมีทักษะการสืไอ 
ละ฿ชຌภาษาทีไสาม฿นการตอยอดการรียนรูຌเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ปลูกฝังผูຌรียน฿หຌมีหลักคิดทีไถูกตຌองดຌานคุณธรรม จริยธรรม ละป็นผูຌมีความพอพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา ดย฿ชຌกระบวนการลูกสือ ละยุวกาชาด 

3. การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 
 - สนับสนุน฿หຌสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังรงงานทีไมีคุณภาพ ตามความป็นลิศ ของตละ

สถานศึกษาละตามบริบทของพืๅนทีไ รวมทัๅงสอดคลຌองกับความตຌองการของประทศทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต 
 - สนับสนุน฿หຌสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ ละจัดการรียนการสอน

ดຌวยครืไองมือปฏิบัติทีไทันสมัยละสอดคลຌองกับทคนลยี ดยนຌน฿หຌผูຌรียนมีทักษะการวิคราะห์ขຌอมูล 
(Data Analysis) ละทักษะการสืไอสารภาษาตางประทศ 

4. การสรຌางโอกาสละความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - พัฒนาพลตฟอร์มดิจิทัลพืไอการรียนรูຌ ละ฿ชຌดิจิทัลป็นครืไองมือการรียนรูຌ 
 - ศึกษาละปรับปรุงอัตรางินอุดหนุนคา฿ชຌจายตอหัว฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน         

฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจละบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 - ระดมสรรพก าลังพืไอสงสริมสนับสนุนรงรียนน ารองพืๅนทีไนวัตกรรมการศึกษา พืไอลด

ความหลืไอมลๅ าทางการศึกษา฿หຌสอดคลຌองพระราชบัญญัติพืๅนทีไนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรຌางเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม 

 - สริมสรຌางการรับรูຌ ความขຌา฿จ ความตระหนัก ละสงสริมคุณลักษณะละพฤติกรรม 
ทีไพึงประสงค์ดຌานสิไงวดลຌอม 

 - สงสริมการพัฒนาสิไงประดิษฐ์ละนวัตกรรมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ฿หຌสามารถป็นอาชีพ 
ละสรຌางรายเดຌ 

6. การปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การพืไอลดความทับซຌอน พิไมประสิทธิภาพละความป็นอกภาพของหนวยงาน

ทีไมีภารกิจ฿กลຌคียงกัน ชน ดຌานประชาสัมพันธ์ ดຌานตางประทศ ดຌานทคนลยี ดຌานกฎหมาย ป็นตຌน 
 - ปรับปรุงกฎหมายละระบียบทีไป็นอุปสรรคละขຌอจ ากัด฿นการด านินงาน ดยค านึง 

ถึงประยชน์ของผูຌรียนละประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการดยรวม 
 - สนับสนุนกิจกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ 
 - พัฒนาระบบฐานขຌอมูลดຌานการศึกษา (Big Data) 
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการละพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ฿หຌสอดคลຌอง

กับการปฏิรูปองค์การ 
 - สนับสนุน฿หຌสถานศึกษาป็นนิติบุคคล พืไอ฿หຌสามารถบริหารจัดการศึกษาทีไมีคุณภาพ 

เดຌอยางอิสระละมีประสิทธิภาพ ภาย฿ตຌกรอบนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - จัดตัๅงหนวยงานวางผนทางการงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด พืไอพัฒนาคุณภาพ

ชวีิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - สงสริมครงการ 1 ต าบล 1 รงรียนคุณภาพ ดยนຌนปรับสภาพวดลຌอมทัๅงภาย฿น 

ละภายนอกบริวณรงรียน฿หຌอืๅอตอการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละจิตสาธารณะ 
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แเ. ผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ แ2 (พ.ศ. 256เ - 2564ี   
  กระทรวงศึกษาธิการเดຌจัดท าผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีไ แโ 
(พ.ศ. โ56เ - โ564ี ดยเดຌนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมาประยุกต์มา฿ชຌป็นกรอบ฿นการ
ด านินงาน พืไอสรຌาง ผลผลิต ผลลัพธ์฿หຌกิดกับผูຌรียน เดຌอยางมีความสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒนาประทศ
฿นชวงของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ (พ.ศ. โ56เ - โ564ี ดยสาระส าคัญ ดังนีๅ  
  วิสัยทัศน์  มุงพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีความรูຌคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตทีไดี  มีความสุข฿นสังคม    
  พันธกิจ    
  แ. ยกระดับคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประภทสูสากล      
  โ. สริมสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทัไวถึง ทาทียม 
  ใ. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
  เปງาหมายหลัก 
  แ. คุณภาพการศึกษาของเทยดีขึๅน คนเทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุຌมกันตอการ          
ปลีไยนปลงละการพัฒนาประทศ฿นอนาคต      
  โ. ก าลังคนเดຌรับการผลิตละพัฒนา พืไอสริมสรຌางศักยภาพการขงขันของประทศ     
  ใ. มีองค์ความรูຌ ทคนลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน      
  4. คนเทยเดຌรับอกาส฿นการรียนรูຌอยางตอนืไองตลอดชีวิต      
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ดยการมีมีสวนรวม          
จากทุกภาคสวน 
  ตัวชี วัดตามเปງาหมายหลัก 
  แ. ผลคะนนสอบ PISA ฿นตละวิชา     
  โ. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของคะนนฉลีไยผลสัมฤทธิ่ทางการรียนวิชาหลักระดับการศึกษา                               
ขัๅนพืๅนฐานจากการทดสอบระดับชาติ      
  ใ. รຌอยละคะนนฉลีไยของผูຌรียนทีไมีคุณธรรมจริยธรรม     
  4. รຌอยละคะนนฉลีไยของผูຌรียนทุกระดับการศึกษามีความป็นพลมืองละพลลก        
  5. สัดสวนผูຌรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ     
  6. รຌอยละความพึงพอ฿จของนายจຌางผูຌประกอบการทีไมีตอผูຌส ารใจการศึกษาระดับอาชีวศึกษา          
ละระดับอุดมศึกษาทีไท างาน฿หຌ     
  7. รຌอยละของผูຌส ารใจการศึกษาระดับอาชีวศึกษาละระดับอุดมศึกษาเดຌงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภาย฿น แ ป     
  ่. รຌอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรຌางสรรค์ สิไงประดิษฐ์เดຌรับการผยพร/ตีพิมพ์     
  ้. รຌอยละขององค์ความรูຌละสิไงประดิษฐ์ทีไน าเป฿ชຌประยชน์ หรือกຌเขปัญหาชุมชนทຌองถิไน     
  แเ. จ านวนปการศึกษาฉลีไยของคนเทยอายุ แ5 - 5้ ป     
  แแ. รຌอยละของก าลังรงงานทีไส ารใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตຌนขึๅนเป     
  แโ. รຌอยละของนักรียนตอประชากรวัยรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ แ5- แ7 ป       
  แใ. สัดสวนผูຌรียน฿นสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตออกชน       
  แ4. จ านวนภาคีครือขายทีไขຌามามีสวนรวม฿นการจัด/พัฒนาละสงสริมการศึกษา   
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   ยุทธศาสตร์    
  แ. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน การวัดละประมินผล    
     โ. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ละบุคลากรทางการศึกษา       
  ใ. ผลิตละพัฒนาก าลังคน รวมทัๅงงานวิจัยทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของการพัฒนาประทศ    
  4. ขยายอกาสการขຌาถึงบริการทางการศึกษา ละการรียนรูຌอยางตอนืไองตลอดชีวิต     
  5. สงสริมละพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอการศึกษา     
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริม฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษา 
แแ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน เดຌก าหนดนยบายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๒๏ ดยยึดหลักของการพัฒนาทีไยัไงยืน ละการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ฿นอนาคต 
ป็นนวทาง฿นการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๒ํ – 
๒๕๔๐ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๒ํ - ๒๕๔๐ี ผนปฏิรูปประทศดຌานการศึกษา 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ี ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ – 
๒๕๗๙ ละมุงสู Thailand ๐.๐ ดังนีๅ 

นยบายทีไ ํ  ดຌานการจัดการศึกษาพืไอความมัไนคงของมนุษย์ละของชาติ 
นยบายทีไ ๒  ดຌานการจัดการศึกษาพืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 
นยบายทีไ ๏  ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นยบายทีไ ๐  ดຌานการสรຌางอกาส฿นการขຌาถึงบริการการศึกษาทีไมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

       ละลดความหลืไอมลๅ าทางการศึกษา 
นยบายทีไ ๕  ดຌานการจัดการศึกษาพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
นยบายทีไ ๒  ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
นโยบายที่ ํ  ดຌานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ละของชาติ 
ตัวชี วัด 

ํ. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงความรัก฿นสถาบันหลักของชาติยึดมัไน 
การปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

๒. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงการมีทัศนคติทีไดีตอบຌานมือง มีหลักคิด 
ทีไถูกตຌองป็นพลมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมทีไพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูຌอืไน ละสังคมดยรวม ซืไอสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
อบอຌอมอารี มีวินัย ละรักษาศีลธรรม 

๏. รຌอยละของผูຌรียนมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละมีความพรຌอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปบบทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง ชน ภัยจากยาสพติด ความรุนรง การคุกคาม฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
การคຌามนุษย์ อาชญากรรมเซบอร์ ละภัยพิบัติตาง ๆ ป็นตຌน 

๐. รຌอยละของผูຌรียน฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับอกาส  
ละการพัฒนาอยางตใมศักยภาพ ละมีคุณภาพสอดคลຌองกับบริบทของพืๅนทีไ 
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๕. รຌอยละของผูຌรียน฿นขตพืๅนทีไฉพาะกลุมชาติพันธุ์ กลุมผูຌดຌอยอกาส ละกลุมทีไอยู 
฿นพืๅนทีไหางเกลทุรกันดาร ชน พืๅนทีไสูง ชายดน ชายฝัດงทะล ละกาะกง เดຌรับการบริการดຌานการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐานทีไมีคุณภาพ ละหมาะสมตรงตามความตຌองการ สอดคลຌองกับบริบทของพืๅนทีไ 

๒. จ านวนสถานศึกษาทีไนຌอมน าพระบรมราชบายดຌานการศึกษาของพระบาทสมดใจ 
พระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรกลຌาจຌาอยูหัว ละหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงเปพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีไก าหนดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๗. จ านวนสถานศึกษาทีไจัดบรรยากาศสิไงวดลຌอม ละจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียน
สดงออกถึงความรัก฿นสถาบันหลักของชาติ ยึดมัไนการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงป็นประมุข มีทัศนคติทีไดีตอบຌานมือง มีหลักคิดทีไถูกตຌอง ป็นพลมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายที่ ๎ ดຌานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ฿นการขงขันของประเทศ 
ตัวชี วัด 

ํ. จ านวนผูຌรียนมีความป็นลิศทางดຌานวิชาการ มีทักษะความรูຌทีไสอดคลຌองกับทักษะ 
ทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ ๒ํ  

๒. ผูຌรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประมินสมรรถนะทีไจ าป็นดຌานการรูຌรืไองการอาน 
(Reading Literacyี ดຌานการรูຌรืไองคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacyี ละดຌานการรูຌรืไองวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacyี ตามนวทางการประมิน PISA 

๏. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีศักยภาพเดຌรับอกาสขຌาสูวทีการขงขันระดับนานาชาติ 
นโยบายที่ ๏ ดຌานการพัฒนาละเสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี วัด 
ํ. ผูຌรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ ๒ํ 

(ใR่Cี 
๒. รຌอยละของผูຌรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ทีไมีคะนนผลการทดสอบความสามารถ

พืๅนฐานระดับชาติ (NTี ผานกณฑ์ทีไก าหนด 

๏. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NETี 
มากกวารຌอยละ ๕๐ ฿นตละวิชาพิไมขึๅนจากปการศึกษาทีไผานมา  

๐. รຌอยละผูຌรียนทีไจบการศึกษาชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ ชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ ๒ มีทักษะการรียนรูຌทีไชืไอมยงสูอาชีพละการมีงานท า ตามความถนัด ละความตຌองการ 
ของตนอง มีทักษะอาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของประทศ วางผนชีวิตละวางผนทางการงิน 
ทีไหมาะสมละน าเปปฏิบัติเดຌ 

๕. ผูຌรียนทุกคนมีทักษะพืๅนฐาน฿นการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู฿นสังคม 
เดຌอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดຌานความคิด สามารถท างานรวมกับผูຌอืไนเดຌ ภาย฿ตຌสังคมทีไป็น 
พหุวัฒนธรรม 

๒. ผูຌรียนทุกคนมีศักยภาพ฿นการจัดการสุขภาวะของตนอง฿หຌมีสุขภาวะทีไดี สามารถ
ด ารงชีวิตอยางมีความสุขทัๅงดຌานรางกายละจิต฿จ 

๗. ครู มีการปลีไยนบทบาทจาก ครูผูຌสอน ป็น Coach ผูຌ฿หຌค าปรึกษาขຌอสนอนะ
การรียนรูຌหรือผูຌอ านวยการการรียนรูຌ 

 



52 
 

 

ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานระยะ ใ ป (พ.ศ. โ56ใ – โ565ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 
 

นโยบายที่ ๐ ดຌานการสรຌางโอกาส฿นการเขຌาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ละลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 

ตัวชี วัด 
ํ. ผูຌรียนทุกคนสามารถขຌารียน฿นสถานศึกษาทีไมีคุณภาพป็นมาตรฐานสมอกัน 

๒. ผูຌรียนทุกคนเดຌรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางพียงพอ ละหมาะสม สอดคลຌอง 
กับสภาพขຌอทใจจริง ดยค านึงถึงความจ าป็นตามสภาพพืๅนทีไภูมิศาสตร์ สภาพทางศรษฐกิจ  ละทีไตัๅง 
ของสถานศึกษา ละความตຌองการจ าป็นพิศษส าหรับผูຌพิการ 

3. ผูຌรียนเดຌรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ละอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Deviceี พืไอ฿ชຌ 
ป็นครืไองมือ฿นการรียนรูຌอยางหมาะสม พียงพอ 

๐. ครูเดຌรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ละอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Deviceี พืไอ฿ชຌ 
ป็นครืไองมือ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียน 

๕. สถานศึกษาเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีมาตรฐานอยางหมาะสมตามบริบท ดຌานประภท ขนาด 
ละพืๅนทีไ 

๒. สถานศึกษาน าทคนลยีดิจิทัล (Digital Technologyี มา฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการ 
จัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูลชวยหลือละคุຌมครองนักรียนละการนะนวทีไมี
ประสิทธิภาพ 

๔. สถานศึกษาทีไมีระบบฐานขຌอมูลประชากรวัยรียนละสามารถน ามา฿ชຌ฿นการวางผน
จัดการรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๑  ดຌานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม 
ตัวชี วัด 

ํ. สถานศึกษา฿นสังกัดมีนยบายละจัดกิจกรรม฿หຌความรูຌ ทีไถูกตຌองละสรຌางจิตส านึก 
ดຌานการผลิตละบริภคทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมน าเปปฏิบัติ฿ชຌทีไบຌานละชุมชน ชน การสงสริมอาชีพ 
ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม การลด฿ชຌสารคมีจากปุຉยละยาฆามลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมา฿ชຌประยชน์฿นรูปผลิตภัณฑ์ละพลังงานพืไอลดปริมาณขยะ  
ละมีสงสริมการคัดยกขยะ฿นชุมชนพืไอลดปริมาณคาร์บอนทีไรงรียนละชุมชน 

๏. สถานศึกษามีการบูรณาการรืไองการจัดการขยะบบมีสวนรวมละการน าขยะมา฿ชຌ
ประยชน์รวมทัๅงสอดทรก฿นสาระการรียนรูຌทีไกีไยวขຌอง 

๐. นักรียนรียนรูຌจากหลงรียนรูຌ มีการขยายผลหลงรียนรูຌ นักรียน รงรียน ชุมชน 
รียนรูຌดຌานการลด฿ชຌพลังงาน การจัดการขยะละอนุรักษ์สิไงวดลຌอมพืไอป็นหลงรียนรูຌ ละตัวอยางรูปบบ
ผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ชน รงงานอุตสาหกรรมสีขียว ฯลฯ 

๕. นักรียน สถานศึกษามีการกใบขຌอมูลปรียบทียบการลดปริมาณคาร์บอนเดออกเซต์ ฿นการด านิน
กิจกรรมประจ าวัน฿นสถานศึกษาละทีไบຌาน ละขຌอมูลของ Carbon Footprint ฿นรูปบบ QR CODE ละ Paper less  

๒. ครู มีความคิดสรຌางสรรค์ สามารถพัฒนาสืไอ นวัตกรรม ละด านินการจัดท างานวิจัย 
ดຌานการสรຌางส านึกดຌานการผลิตละบริภคทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมเดຌ 
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๗. ครู ละนักรียนสามารถน าสืไอนวัตกรรมทีไผานกระบวนการคิดมาประยุกต์฿ชຌ฿นรงรียน
การจัดการรียนรูຌ ละประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันละชุมชนเดຌตามนวทาง Thailand ๐.๐ 

๔. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงละพัฒนาบุคลากร ละสถานทีไ
฿หຌป็นส านักงานสีขียวตຌนบบมีนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการรียนรูຌของ
นักรียนละชุมชน 

 

นโยบายที่ ๒  ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    ตัวชี วัด 

ํ. สถานศึกษาเดຌรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยางป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละส านักงานสวนกลาง เดຌรับการพัฒนา 

฿หຌป็นหนวยงานทีไมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรຌอมทีไจะปรับตัว฿หຌทันตอการปลีไยนปลงของลก 
อยูตลอดวลา ป็นหนวยงานทีไมีหนຌาทีไสนับสนุน สงสริม ตรวจสอบ ติดตาม พืไอ฿หຌสถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาเดຌอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

๏. สถานศึกษา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละส านักงานสวนกลาง น านวัตกรรม  
ละทคนลยีดิจิทัล (Digital Technologyี มา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการละตัดสิน฿จ ทัๅงระบบ 

๐. สถานศึกษา ละหนวยงาน฿นสังกัดทุกระดับมีความปรง฿ส ปลอดการทุจริต  
ละประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หนวยงาน฿นสังกัด ทุกระดับ ผานการประมินคุณธรรมละความ
ปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITAี 

๒. สถานศึกษาทุกหงละหนวยงาน฿นสังกัดมีระบบฐานขຌอมูลสารสนทศวิชาการ ผูຌรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน฿นสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกหงมีขຌอมูลผูຌรียนรายบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับขຌอมูลตาง ๆ น าเปสู 
การวิคราะห์พืไอวางผนการจัดการรียนรูຌสูผูຌรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technologyี 

๔. สถานศึกษา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละส านักงานสวนกลางมีพลตฟอร์มดิจิทัล  
(Digital Platformี พืไอสนับสนุนภารกิจดຌานบริหารจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษาทุกหงมีระบบขຌอมูลสารสนทศทีไสามารถ฿ชຌ฿นการวางผนการจัดการศึกษา 
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

แ2. ผนพัฒนาการศึกษา฿นพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 256เ - 2564  ีของกระทรวงศึกษาธิการ                        
  กระทรวงศึกษาธิการเดจัดท าผนพัฒนาการศึกษา฿นพืๅนทีไขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก              
(พ.ศ. โ56เ - โ564ี ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึไงป็นเปตามนยบายของรัฐบาล฿นการพัฒนาประทศเทย             
ดຌวยการลงทุนดຌานอุตสาหกรรมพืไอการตอยอดอุตสาหกรรมดิมทีไมีอยู ละจัดตัๅงขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีวัตถุประสงค์พืไอปฏิรูประบบศรษฐกิจของประทศ
เทย฿หຌมีศักยภาพละขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความป็นอยู          
ของประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน มีสาระส าคัญของผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังนีๅ  
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  วิสัยทัศน์ 
  มุงมัไนพัฒนาการศึกษาสูสากล พัฒนาก าลังคน฿นพืๅนทีไขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก  
฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีทักษะการท างานทีไหลากหลาย กระจายอกาสพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน         
ของประทศ    
  เปງาประสงค์  
  ประชาชน฿นพืๅนทีไขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออกมีขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศ มีคุณภาพชีวิตทีไดี คือ       
  แี ผูຌรียนมีทักษะดานภาษา มีทักษะการ฿ชทคนลยี ละมีความรูดานอุตสาหกรรม฿หม
สามารถสรຌางนวัตกรรมละมีคุณภาพชีวิตทีไดี    
  โี ผูบริหาร ครู ละบุคลากรทางการศึกษามีความรูดานอุตสาหกรรม฿หมละมีศักยภาพ            
฿นจัดการรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจากสถานการณจริงหรือสถานการณจ าลอง  
  ใี สถานศึกษาปนหลงรียนรู฿นการพัฒนาก าลังคนสูพืๅนทีไขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก       
  4ี ครือขายทุกภาคสวนทัๅง฿นละตางประทศมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษา 
  ประเดในยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี    
  แ. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมละประเทศชาติ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ทีไสอดคลองบริบทพืๅนทีไ ศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ละความตຌองการของชุมชน พืไอสรຌางความมัไนคงของ
ประทศ ละสงสริมการจัดการศึกษาความปนพลมือง ความสามัคคี วิถีประชาธิปเตยละตอตาน          
การทุจริตคอรรัปชัไน  
  2. การผลิตละพัฒนาก าลังคน การวิจัยละนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของประเทศ วิคราะหขอมูลสารสนทศก าลังคนพืไอก าหนดความตองการ฿นการพัฒนาผลิตละพัฒนา
ก าลังคน฿หสอดคลองกับตลาดรงงาน การวิจัยละนวัตกรรม ละการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ฿นการ
สนับสนุนละรวมจัดการศึกษาพืไอพัฒนาก าลังคน  
  3. การสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาภาย฿น ภายนอก฿นระดับตาง โ ละเครือขาย
ภาคเอกชน ประชาคม ละประชารัฐ เพื่อความสามารถ฿นการขงขัน สรางครือขายระหวางสถานศึกษา
ระดับตาง ๆ ทัๅงภาย฿นประทศหรือภายนอกประทศ ละครือขายภาคอกชน ประชาคม ละประชารัฐ 
รวมทัๅงสวงหาตนทุนละกลุมผูน า฿นการปนตัวทนการปลีไยนปลงการพัฒนาละสริมสรางศักยภาพ  
  4. การสรางโอกาส ความเสมอภาคละความเทาเทียมทางการศึกษา สรางการรียนรู 
ของผูรียนดวยการปฏิบัติ฿นสถานการณจริง หรือจ าลอง สรางอกาส ความสมอภาคละทาทียมกันทาง
สังคมภาย฿ตหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละ฿หทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการ
สนับสนุนละรวมจัดการศึกษาพืไอการสรางอกาส ความสมอภาค ละความทาทียมทางการศึกษา  
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งวดลอม สงสริมการ 
จัดการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัย฿หมีพฤติกรรมละทักษะทีไสรางสริมคุณภาพชีวิตทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม 
พัฒนาหลงรียนรูละสืไอการรียนรูตาง ๆ ทีไมีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทัๅงสนับสนุนละ฿หความรวมมือกับทุก
ภาคสวน฿นการมีสวนรวมพัฒนาหลงรียนรู ละพัฒนาระบบขอมูลละสารสนทศดานการศึกษาทีไกีไยวของ
กับการสรางสริมคุณภาพชีวิตทีไปนมิตรกับสิไงวดลอม  
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  6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา฿นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
แ3. ผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2564   

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง มีมติหในชอบประกาศ฿ชຌผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดระยอง ฿นคราวประชุม ครัๅงทีไ 4/โ56แ มืไอวันทีไ แเ มษายน โ56แ พืไอป็นผนยุทธศาสตร์฿นการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดระยอง มีสาระส าคัญ ดังนีๅ   

 วิสัยทัศน์ :  การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัยทีไตอบจทย์บริบทระยอง ทาทียม ทัไวถึง  
ทาทัน สมดุล รวมสรຌางระยอง฿หຌป็นมืองนาอยู ละป็นตຌนบบ฿นการผลิต พัฒนาก าลังคนสูการขับคลืไอน
ศรษฐกิจ สังคม 

  พันธกิจ:   
 แ. สงสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนระยองทุกชวงวัยทีไตอบจทย์บริบทระยอง ทาทียม 

ทัไวถึง ทาทัน ละสมดุล 
 โ. สรຌางระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับพืไอผลิตละพัฒนาก าลังคน฿นจังหวัดระยอง   

ทุกชวงวัย 
 ใ. สรຌางครือขายพลังความรวมมือ฿นการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน 

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐละอกชน 
 4. พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌป็นผูຌอ านวยการจัดการรียนรูຌ 

  5. พัฒนาหลักสูตรระยอง (Rayong-MARCO) หลงรียนรูຌ ละศูนย์สรຌางสรรค์ปัญญาพืไอ
การรียนรูຌตลอดชีวิตละการสรຌางศักยภาพคนระยอง 

  ยุทธศาสตร์ : 
 แ. สรຌางกลเกขับคลืไอนผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองสูการปฏิบัติ 
 โ. จัดตัๅงกองทุนพืไอพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง 
 ใ. สรຌางพลตฟอร์มทางการศึกษา (Education Platform)  พืไอผลิตละพัฒนาก าลังคน 
 4. ปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาของคนจังหวัดระยอง 
 5. สรຌางรงรียน หຌองรียน บุคคลตຌนบบการจัดการศึกษาจังหวัดระยอง 
 6. พัฒนาหลักสูตรระยอง (Rayong-MARCO) หลงรียนรูຌ ละศูนย์สรຌางสรรค์ปัญญา 

พืไอการรียนรูຌตลอดชีวิตละการพัฒนาศักยภาพคนระยอง 
เปງาประสงค์: 

  แ. การจัดการศึกษาสอดคลຌองกับความตຌองการ฿นการพัฒนาจังหวัดระยอง 
  โ. การจัดการศึกษามีความทาทียมละทัไวถึง฿นการผลิตละพัฒนาก าลังคน 
  ใ. คนระยองกิดการรียนรูຌทีไสมดุลทัๅงดຌานทัศนคติ ทักษะ ละความรูຌ 
  4. คนระยองทาทันการปลีไยนปลงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต 
  5. มีรงรียน/หຌองรียน/บุคคลตຌนบบอยางนຌอยต าบลละ 1 หง 
  6. มีครือขายความรวมมือ฿นการจัดการศึกษาจังหวัดระยองทีไขຌมขใง 
  7. ครูละบุคลากรเดຌรับการพัฒนา฿หຌป็นผูຌอ านวยการจัดการรียนรูຌ 
  ่. มีหลักสูตรระยอง หลงรียนรูຌ ละศูนย์สรຌางสรรค์ปัญญา ทีไอืๅอตอการพัฒนาศักยภาพคนระยอง 



 

ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 3  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
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สวนที่ ๏ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ก าหนดทิศทางการพัฒนา 
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานตามภารกิจ  มุงนຌนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หຌตอบสนองตอพระบรมราชบาย 
ดຌานการศึกษาของ฿นหลวงรัชกาลทีไ แเ  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. โ56แ – โ5่เ  ผนการศึกษาหงชาติ 
พ.ศ. โ56เ - โ57้ นยบายของรัฐบาล นยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  นยบายของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ระยอง พ.ศ. โ56โ – โ565 พืไอป็นกรอบการขับคลืไอนการบริหารจัดการ ละการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ทีไกิดจากการมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมกันวางผน  
฿นการพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  ดยก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา 
ดังตอเปนีๅ 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
ป็นผูຌน าหงนวัตกรรมการจัดการศึกษา สถานศึกษาป็นหลงรียนรูຌตลอดชีวิต ผูຌรียน 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานอกลักษณ์ละวัฒนธรรมทຌองถิไนสูวิถีพอพียง 

  คานิยมองค์การ (VALUES) 
มุงมัไน สรຌางสรรค ์ประสิทธิผล  

พันธกิจ (MISSION) 
แ. สงสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง ละพัฒนาสูมาตรฐาน 

การศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางมีคุณภาพ ละสมอภาค 
๒. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของขຌาราชการครูละบุคลากรทุกระดับอยางมืออาชีพ 
ใ. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีไมุงผลสัมฤทธิ่ ดยนຌนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๐. สงสริม สนับสนุน ฟ้นฟู อนุรักษ์สืบสานอกลักษณ์ละวัฒนธรรมทຌองถิไนสูวิถีพอพียง 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ  นຌนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา฿หຌป็น

องค์กรหงการรียนรูຌ 
6. สงสริม สนับสนุน ฿หຌสถานศึกษาป็นหลงรียนรูຌตลอดชีวิต 

เปງาหมาย (GOALS) 
แ. ประชากรวัยรียนทุกคน เดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงมีคุณภาพ ละสมอภาค 
โ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของขຌาราชการครูละบุคลากรทุกระดับอยางมืออาชีพ 
ใ. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีไมุงผลสัมฤทธิ่ ดยนຌนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
4. สงสริม สนับสนุน ฟ้นฟู อนุรักษ์สืบสานอกลักษณ์ละวัฒนธรรมทຌองถิไนสูวิถีพอพียง 
5. ครูละบุคลากรทางการศึกษา ป็นบุคคลมืออาชีพทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถสรຌางนวัตกรรมทีไดดดน ละป็นทีไพึไงของประชาชน 
6. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ละสถานศึกษาพัฒนาระบบ

บริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ นຌนพัฒนานวัตกรรม฿หຌป็นองค์กรหงการรียนรูຌ 
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7. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ ละสถานศึกษาบูรณาการ
ท างาน ละการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ฿นการจัดการศึกษา ละพัฒนาป็นหลงรียนรูຌตลอดชีวิต 

เปງาประสงค์คุณภาพผูຌเรียน 
  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ก าหนดปງาประสงค์สูความป็นลิศ 
บนพืๅนฐานคานิยม มุงมัไน สรຌางสรรค์ ประสิทธิผลคุณภาพผูຌรียน  4    ดังนีๅ 

แ.  ป็นดใกดี  (Good Student)  หมายถึง นักรียนทีไมีคุณลักษณะคนดี คุณธรรม คานิยม 
ตาง ๆ พืไอการจรรลงสังคมเทย฿หຌอยูยในป็นสุข 
   โ. รียนรูຌดี  (Good Learning)  หมายถึง นักรียนทีไมีทักษะดຌานวิชาการ อานออกขียนเดຌ  
มีผลการทดสอบระดับชาติอยู฿นระดับนาพอ฿จ   
   ใ. ทักษะชีวิตดี ละทักษะสุขภาพดี (Good Life Skill and  Good Health Skill)  หมายถึง 
นักรียนทีไมีทักษะ฿นการด ารงอยู฿นยุคศตวรรษทีไ โแ ทีไมีการปลีไยนปลงอยางรูຌทาทัน มีวิจารณญาณ 
฿นการเตรตรองขาวสารขຌอมูลตาง ๆ  ละนักรียนมีพฤติกรรมสรຌางสริมสุขภาพ   
   4. ทักษะอาชีพดี (Good Career Skill) หมายถึง นักรียนทีไมีทักษะ฿นการประกอบอาชีพ  
หารายเดຌ มีความป็นนักธุรกิจนຌอยตัๅงตยังอยู฿นวัยรียน 

  นโยบาย ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
               6.แ นโยบาย  แเ อ. สูความเป็นเลิศ  ไดຌก 
        แ. อนุบาลโดดเดน 
            ตัวชี วัด /เปງาหมาย 

   รຌอยละ แเเ ของดใกปฐมวัย เดຌรับการตรียมความพรຌอมดຌานพัฒนาการครบทัๅง 4 ดຌาน 
   รຌอยละ แเเ ของดใกปฐมวัย เดຌรับการตรียมความพรຌอมดຌานภาษาละตัวลข  

สูชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ 
 มีสถานศึกษาทีไมีความดดดนดຌานการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  

ครือขายละเมนຌอยกวา โ หง 
           นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 

 สงสริม฿หຌสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัๅง 4 ดຌาน สอดคลຌองกับบริบท
ทຌองถิไน 

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดสภาพวดลຌอมละสืไอพืไอการรียนรูຌ อยางปลอดภัย
ละพียงพอ 

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมตรียมความพรຌอมดຌานภาษาละตัวลข  
สูชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ สงสริม฿หຌครูมีความชีไยวชาญดຌานการจัดประสบการณ์ มีระบบนิทศ ติดตาม  
ละประมินผล การจัดประสบการณ์ดใกปฐมวัย 

          2. อานเกงเขียนสวย 
             ตัวชี วัด /เปງาหมาย 
             2.แ ป.ํ อานออกทุกคน 

 นักรียนชัๅน ป.ํ รຌอยละ ํ๐๐ อานหนังสือออกตามระดับชัๅน ตามกณฑ์ทีไ สพฐ.
ก าหนด 

ดี 
G 
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       2.2 การอานออกเขียนไดຌ     
              การอาน           

 นักรียน ชัๅน ป.ํ – ป.๏  รຌอยละ ๙๐ ของตละระดับชัๅน  มีผลการประมิน
การอานออกสียง  ผานกณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป  

 นักรียน ชัๅน ป.ํ – ป.๒ รຌอยละ ๙๐ ของตละระดับชัๅน  มีผลการประมินการ
อานรูຌรืไอง  ผานกณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป 

 นักรียน ชัๅน ป.๐ – ป.๒  รຌอยละ ๙๐ ของตละระดับชัๅน  มีผลการประมิน
การอานตามหลักการ฿ชຌภาษา  ผานกณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป 

       การเขียน 
 นักรียน ชัๅน ป.ํ – ป.๏ รຌอยละ ๙๐ ของตละระดับชัๅน  มีผลการประมิน 

การขียนค า  ผานกณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป  
 นักรียน ชัๅน ป.ํ – ป.๏  รຌอยละ ๙๐  ของตละระดับชัๅน  มีผลการประมิน

การขียนรืไอง  ผานกณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป  
 นักรียน ชัๅน ป.๐ รຌอยละ ๙๐  มีผลการประมินการขียนสรุป฿จความส าคัญ        

ผานกณฑ ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป  
 นักรียน ชัๅน ป.๐ – ป.๕ รຌอยละ ๙๐ ของตละระดับชัๅน  มีผลการประมิน

การขียนรืไองตามจินตนาการ  ผานกณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป 
 นักรียน ชัๅน ป.๕ – ป.๒  รຌอยละ ๙๐ ของตละระดับชัๅน  มีผลการประมิน

การขียนยอความ ผานกณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป 
 นักรียน ชัๅน ป.๒  รຌอยละ ๙๐  มีผลการประมินการขียนรียงความ ผาน

กณฑ์ทีไ สพฐ.ก าหนดตัๅงตระดับพอ฿ชຌขึๅนเป  
      2.3 นักเรียนมีสมุดคัดลายมือ 

 รຌอยละ ํ๐๐ ของสถานศึกษา฿นสังกัดมีการจัดกิจกรรมการคัดลายมือ 

      2.4 ขยายผลนักเรียนที่ไดຌรางวัล ไอดอล ของนักเรียน 

 รຌอยละ ๔๐ ของสถานศึกษา฿นสังกัดมีการขยายผลนักรียนทีไเดຌรางวัล 
เอดอลของนักรียน (กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยี 
        นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 

 จัดกิจกรรมพัฒนาครูผูຌสอนวิชาภาษาเทย ฿หຌสอดคลຌองละตอนืไองกัน  
ดยการจัดอบรมครูผูຌสอนภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ – มัธยมศึกษาปทีไ ใ ทุกคน 

 สงสริมพัฒนาครูผูຌสอนวิชาภาษาเทย จัดท าสืไอการรียนการสอน 
พืไอพัฒนาการอานการขียนภาษาเทย   

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาการอานออกขียนเดຌ ฿นชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ แ-6     

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาดຌานการอานคลองขียนคลอง 
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 4-6 
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  สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาการอานออก แเเั ฿นชัๅน
ประถมศึกษา ปทีไ แ พัฒนาทักษะดຌานการอาน  เดຌก  การอานออกสียง  อานรูຌรืไอง อานตามหลักการ฿ชຌ
ภาษา ดยวิธีการคัดกรองนักรียนดຌานการอาน ละจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาดຌานการอาน    

  สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาทักษะการขียน เดຌก ขียนค า
ตามบัญชีค าพืๅนฐาน ตามระดับชัๅน ขียนรืไอง  ขียนสรุป฿จความส าคัญ การขียนรืไองตามจินตนาการ  ขียน
ยอความ ขียนรียงความ  

  สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ชน 
นกัรียนทุกคน ตຌองมีสมุดคัดลายมือ สถานศึกษามีการชมชย ละยกยองนักรียนทีไมีลายมือสวย 

  สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกยองชิดชูกียรติละผยพรผลงาน
นักรียน ละสถานศึกษาทีไมีผลงานดีดนดຌานภาษาเทย฿หຌป็น เอดอลของนักรียน ละป็นตัวอยาง฿นการ 
จัดกิจกรรมการรียนการสอนวิชาภาษาเทยทีไประสบความส ารใจ 

  มีการนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดกิจกรรมการรียนการสอน
ภาษาเทย ทีไสงสริม฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ ภาครียนละ แ ครัๅง  

          3. อากัปกริยาดี 
       ตัวชี วัด /เปງาหมาย 

 รຌอยละ แเเ ของนักรียน ผานกณฑ์การประมินดใกดีสารภีทะล 
 รຌอยละ แเเ ของนักรียน ผานกณฑ์การประมินดຌานกริยามารยาท  
 รຌอยละ แเเ ของสถานศึกษาทีไจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาดຌานกิริยามารยาท กิริยาทาทาง

กิริยาวาจา  
       นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาดຌานกิริยามารยาท กิริยาทาทางกิริยาวาจา  
 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมดใกดีสารภีทะล 
 มีระบบนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดกิจกรรม 

          4. ICT เพื่อการเรียนรูຌ 
              ตัวชี วัด  /เปງาหมาย 

 รຌอยละ แเเ ของสถานศึกษาขนาดลใก มีการจัดการรียนรูຌดย฿ชຌ DLTV  
 รຌอยละ แเเ ของสถานศึกษาขนาดกลางขึๅนเป จัดการรียนรูຌดย฿ชຌ DLIT 
 รຌอยละ แเเ มีระบบอินตอร์นใตทีไมีประสิทธิภาพ 
 มีครูทีไสามารถป็นบบอยาง฿นดຌานการจัดการรียนรูຌดย฿ชຌ DLTV / DLIT  

เดຌอยางนຌอย ครือขายละ โ คน 
 ส านักงานขตพืๅนทีไ มีหຌอง Innovation Streaming Room (ISRี 

              นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 
 สงสริม฿หຌสถานศึกษาขนาดลใกจัดการรียนรูຌดย฿ชຌ DLTV 
 สงสริม฿หຌสถานศึกษาขนาดกลางขึๅนเปจัดการรียนรูຌดย฿ชຌ DLIT 
 สงสริม฿หຌครูผูຌสอน฿ชຌสืไอ ทคนลยีสารสนทศ ละหลงรียนรูຌทีไอืๅอตอการรียนรูຌ 
 สงสริมพัฒนาการ฿ชຌนวัตกรรมละทคนลยี฿นการบริหารละจัดการศึกษา 

มีระบบนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดกิจกรรม 
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         5. อังกฤษสื่อสาร 
         ตัวชี วัด /เปງาหมาย 

  รຌอยละ แเเ ของครูทีไจบวิชาอกภาษาอังกฤษ สามารถสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌ 
  รຌอยละ แเเ ของครูผูຌสอนภาษาอังกฤษ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ-ใ ทีไเมจบ

วิชาอกภาษาอังกฤษ เดຌรับการพัฒนา 
  รຌอยละ ่เ ของนักรียน รูຌจักค าศัพท์ภาษาอังกฤษ฿นชีวิตประจ าวัน ตาม

ระดับชัๅน 
     นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 

  สงสริมพัฒนาครูผูຌสอนทีไเมจบวิชาอกภาษาอังกฤษ฿หຌสามารถมีความรูຌละ
ทักษะ฿นการจัดการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียน 

  สงสริม฿หຌสถานศึกษาทีไมีครูวิชาอกภาษาอังกฤษ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการสืไอสาร 
฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียน 

  สงสริมความรวมมือ฿นการพัฒนาการจัดการรียนรูຌภาษาอังกฤษจาก
หนวยงานอืไน 

  มีระบบนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดการรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
     6. อนามัยขใงรง 

       ตัวชี วัด /เปງาหมาย 
  รຌอยละ แเเ ของนักรียน มีสุขภาพอนามัยขใงรง 
  นักรียนทีไมีนๅ าหนักสูงกวากณฑ์ (อຌวนี มีจ านวนลดลง 
  นักรียนทีไมีนๅ าหนักตไ ากวากณฑ์ (ผอมี มีจ านวนลดลง 

        นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 
  สงสริม฿หຌสถานศึกษาด านินการครงการอาหารกลางวัน ละครงการ 

อาหารสริม (นมี อยางมีคุณภาพ  
  สงสริม฿หຌสถานศึกษามีมาตรการดຌานความปลอดภัย฿นสถานศึกษา  
  สงสริม฿หຌสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงสริมกีฬาละการออกก าลังกาย 
  สงสริม฿หຌครือขายการศึกษาจัดกิจกรรมกีฬานักรียนครือขายการศึกษา 
  จัดกิจกรรมกีฬานักรียนส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง  ขต โ 
  มีระบบนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดกิจกรรม 

็. อาชีพพื นฐาน 
       ตัวชี วัด/เปງาหมาย 

 รຌอยละ ํ๐๐ ของสถานศึกษา มีการจัดการรียนรูຌทีไสงสริมทักษะดຌานอาชีพ 
 สถานศกึษามีครงงานวชิาการ วิชาชีพ วชิาชีวติ ฿นตละภาครียน อยางนຌอย  แ ครงงาน 
 มีสถานศึกษาทีไมีความดดดนดຌานการจัดกิจกรรมสงสริมทักษะอาชีพ 

ครือขายละเมนຌอยกวา โ หง 
    นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนดຌานทักษะอาชีพ 
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 สงสริม฿หຌสถานศึกษามีหลักสูตรทีไสงสริมการจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาทักษา
อาชีพ ชนหลักสูตรอาชีพตาง ๆ ฿นทຌองถิไน หลักสูตรบูรณาการทักษะอาชีพ ฯลฯ 

   มีระบบนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดกิจกรรมดຌานทักษะอาชีพ 
         ่. O-Net เป็นที่หนึ่ง 
      ตัวชี วัด /เปງาหมาย 

 รຌอยละ แเเ ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม STEAM ละ Coding  
 ผลการทดสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-Netี ป.6ุ ม.ใ ป็นอันดับ แ 

ของคลัสตอร์ ่  
 คาฉลีไยของผลการทดสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-Netี ป.6ุม.ใ เมนຌอย

กวารຌอยละ 5เ ละสูงกวาคาฉลีไยระดับชาติ 
 รຌอยละ ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ทีไมีคะนนผลการทดสอบ

ระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-Netี มากกวารຌอยละ 50 ขึๅนเป฿นตละกลุมสาระการรียนรูຌ ปรียบทียบกับป
การศึกษาทีไผานมา 
      นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 

 สรຌางความตระหนัก฿หຌกับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการยกระดับผลสั มฤทธิ่ 
฿หຌสูงขึๅน  

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรม STEAM ละ Coding  
 สงสริม฿หຌสถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-Netี ป.6 ุ

ม.ใ เปวิคราะห์ผล พืไอปรับปรุงการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียนพืไอยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียน  
฿หຌสูงขึๅน 

 คัดกรองสถานศึกษายกตามผลการทดสอบระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-Netี  
ป.6 ุ ม.ใ 

 ชมชย ยกยอง สถานศึกษาทีไมีพัฒนาการของผลการทดสอบระดับชาติขัๅน
พืๅนฐาน (O-Netี ป.6ุ ม.ใ ตามกณฑ์ตัวชีๅวัด 

 มีระบบนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดกิจกรรม 
                ้. อาเซียนสรຌางสรรค์ 

     ตวัชี วัด  /เปງาหมาย 
 รຌอยละ 100 ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการรียนรูຌอาซียน  
 มีสถานศึกษาทีไป็นบบอยางดຌานการจัดกิจกรรมการรียนรูຌอาซียน อยาง

นຌอย ครือขายละ โ หง 
    นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 

 สงสริม฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมการรียนรูຌอาซียน 
 มีระบบนิทศ ติดตาม ละประมินผล การจัดกิจกรรม 

            แเ. องค์กรหงความรวมมือ 
          ตัวชี วัด /เปງาหมาย 

 ส านักงานขตพืๅนทีไมีครือขายความรวมมือทางดຌานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร ละบริหารทัไวเป ครบทุกดຌาน 
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ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานระยะ ใ ป (พ.ศ. โ56ใ – โ565ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 

 

      นวทางการพัฒนา / กิจกรรม 
  สงสริม฿หຌสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาอยางมีสวนรวม  
  จัดหาครือขายความรวมมือทางดຌานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  

ละบริหารทัไวเปพืไอพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไ 
6.2 หลักคิด฿นการท างาน DOME (4 ยี 

  D  = Distinguish (ยกยะี 
 ขຌอมูลสารสนทศ 
 จ านก ก าหนดกลุม 
 วินิจฉัย วิคราะห์ 

  O  = Overhaul (ยกเครื่องี 
 การจ านกวิธีการ ปรับปรุง ปรับปลีไยน 
 การบริหารจัดการ 
 การพัฒนา 
 ครงสรຌางพืๅนฐาน 

  M = Move the troops (ยกทัพี 
 รวมพลัง 
 การคลืไอนทีไ คลืไอนเหว 
 จุดหมายปลายทาง 
 นิทศ ติดตาม ประมินผล 

  E  = Esteem (ยกยองี 
 การ฿หຌขวัญก าลัง฿จ 
 รางวัลความด ี
 ความกຌาวหนຌา 
 ศรัทธา 

6.3  การสรຌางบรรยากาศ฿นการท างาน 4 ตຌอง 2 ไม 
  4 ตຌอง ไดຌก  
 แ. ตຌองมีความคิด 
 โ. ตຌองมีจิตบริการ 
 3. ตຌองสมาน สามัคคี 
 4. ตຌองมีครือขาย 
  2 ไม ไดຌก 
 แ. เมจຌองจับผิดละคิดลบ 
 โ. เมผัดวันประกันพรุง  
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

เป้ หม ย 

ก รจดก รศกษ  ึ4 G) 

ทักษะวิชาชีวิต 

Good Learning 

รียนรูຌด ี

Good Life Skills 

ทักษะชีวิตดี 
Good Career Skills 

ทักษะอาชีพดี 

Good Student 

ป็นดก็ด ี

ก รสร งบรรย ก ศของก รขบเคล่อนง น ึ4 ตอง + 2 ไมื 
1. ตຌองม ี

ความคิด 

2. ตຌองมีจิต 

บริการ 
3. ตຌองสมาน 

สามัคคี 
4. ตຌองมี 
ครือขาย 

1. ไมจຌองจับผดิ 

ละคิดลบ 

2. ไม 
ผัดวันประกันพรุง 



 

ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    สวนท่ี 4  โครงการ/กิจกรรมผนพัฒนาการศึกษา 
                 ขั นพื นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565ี 



สวนที่ 4 

โครงการ/กิจกรรม ผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565ี  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

        นโยบายที่ ํ ดຌานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ละของชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ํ. สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม  
ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา  
(รงรียนสุจริตี 
    - บริษัทสรຌางการดี ๐.๐ 
    - สรຌางส านึกพลมือง 
    - ถอดบทรียน Best Pracitce   
    - สรຌางครือขาย ป.ป.ช.สพฐ.นຌอย ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน 
    - คายยาวชนเทยหัว฿จ STRONG  
    - สืไอสรຌางสรรค์ตຌานทุจริต  
(สืไอภาพยนตรส์ัๅนี 
    - นิทศติดตามละประมินผล กิจกรรม
ตามครงการรงรียนสุจริต ละการ฿ชຌ
หลักสูตรตຌานทุจริตศึกษา   

 
 
 
- รຌอยละของผูຌรียนทีไมีทักษะ กระบวนการคิด มีวนิัย ซืไอสัตย์  
อยูอยางพอพียง จิตสาธารณะ  
ของคุณลักษณะ ๕ ประการของรงรียนสุจริต 
 
 
 
 
 
- รຌอยละของความรูຌ ความขຌา฿จของครูละบุคลากร฿นรงรียน
กีไยวกับหลักสูตรตຌานทุจริตศึกษา ละการน าปฏิญญาของ
รงรียนสุจริตสูการปฏิบัต ิ

 
 
 

้เ 
 
 
 
 
 
 
 

้เ 

 
 
 

้5 
 
 
 
 
 
 
 

้5 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นางสาวศิริพร  ทนทดี  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

โ. ครงการปງองกันละกຌเขปัญหา 
ยาสพติด฿นสถานศึกษา 
    - คายทักษะชีวิต 
    - คายลูกสือตຌานภัยยาสพติด 
    - สถานศึกษาสีขาว 
 
    - สารสพติด หลຌาบุหรีไ 
 
    - นิทศติดตามประมินผล 

 
 
- รຌอยละของนักรียนกนน ามีความรูຌความขຌา฿จ 
มีทักษะชีวิต สามารถขยายผล฿หຌกับพืไอน฿นรงรียนเดຌ 
- รຌอยละสถานศึกษา฿นสังกัดขຌารวมกิจกรรม 
สถานศึกษาสีขาว 
- รຌอยละสถานศึกษา฿นสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ปງองกัน 
สารสพติดหลຌาบุหรีไ 
- รຌอยละของผูຌรียนมีความรูຌความขຌา฿จละมีความพรຌอม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปบบทีไมีผลกระทบ 
ตอความมัไนคง ชน ภัยจากยาสพติดความรุนรง  
การคุกคาม฿นชีวิตละทรัพย์สิน การคຌามนุษย์ 
อาชญากรรมเซบอร์ละภัยพิบัติตาง ๆ ป็นตຌน 

 
 

่เ 
 

แเ 
 

่เ 
 
 
 

 
 

้เ 
 

โเ 
 

้เ 

 
 

แเเ 
 

ใเ 
 

แเเ 

- กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ 
ุ นายสยาม น าจริญี 

ใ. สรຌางสริมละพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ (คนดีมีวินัยี สูความ 
ป็นพลมืองดี (ลูกสือี 
    - วันส าคัญของลูกสือ 
วันสถาปนาลูกสือ/วันมหาธีรราชจຌา 
    - นิทศติดตามประมินผล 
ดยคณะกรรมการลูกสือขตพืๅนทีไ 

 
 
 
- รຌอยละสถานศึกษา฿นสังกัด จัดกิจกรรมลูกสือ  
ภาคทฤษฏีละภาคปฏิบัติน าลูกสือขຌาคายพักรม 
- จ านวนสถานศึกษาทีไนຌอมน าพระบรมราชบาย 
ดຌานการศึกษาของ฿นหลวงรัชกาลทีไ 10 ละหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียงเปพัฒนาผูຌรียน 

 
 
 

่เ 
 
 

 
 
 

้เ 

 
 
 

แเเ 

- กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นายสยาม น าจริญี 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

4. รงรียนคุณธรรม สพฐ 
    - ครงงานพัฒนาจริยคุณ 
    - คืนคุณธรรมสูหຌองรียน 
    - คายยุวชนคนคุณธรรม 
    - ครอบครัวคุณธรรม 

 
- รຌอยละของสถานศึกษา฿นสังกัด จัดกิจกรรมรงรียน
คุณธรรม สพฐ. 
- รຌอยละของผูຌรียนมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงการ 
มีทัศนคติทีไดีตอบຌานมืองมีหลักคิดทีไถูกตຌองป็นพลมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมทีไพึงประสงค์  
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ 
ตอครอบครัว ผูຌอืไนละสังคมดยรวม ซืไอสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์อดออม อบอຌอมอารี มีวินัย ละรักษาศีลธรรม 
 

 
่เ 

 
่เ 

 
แเเ 

- กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ี 

5. รงรียนวิถีพุทธ 
    - นิทศติดตามประมินผล รายงานผล 

 
- รຌอยละรงรียน฿นสังกัด ด านินงาน ละประมินตนอง 
29 ประการรงรียนวิถีพุทธ 
- รงรียนประชารัฐจัดบรรยากาศสิไงวดลຌอม 
ละจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียนสดงออกถึงความรัก 
฿นสถาบันหลักของชาติ ยึดมัไนการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
 

 
่เ 

 
้เ 

 
แเเ 

- กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ี 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

6. สงสริมคุณธรรมจริยธรรมละ 
ธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา 
    - สภานักรียน 
    - ประชาธิปเตย฿นรงรียน 

 
 
- รຌอยละของผูຌรียนมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงความรัก 
฿นสถาบันหลักของชาติ ยึดมัไนการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 
- รຌอยละของผูຌรียนทีไมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงการ 
มีทัศนคติทีไดีตอบຌานมือง มีหลักคิดทีไถูกตຌองป็นพลมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีคานิยมทีไพึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

 
 

่เ 

 
 

้เ 

 
 

แเเ 

- กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสุปราณี ปรมสกุลี 
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นโยบายที่ ๎ ดຌานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ฿นการขงขันของประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

แ. ครงการจัดการรียนรูຌตรียมความพรຌอมการ
ประมินผลนานาชาติ  PISA  ละ  TIMSS  วิทยาศาสตร์  
ประจ าปการศึกษา  ๒๕๒๏ 
   - การตรียมความพรຌอม  รืไองกรอบการประมิน   
PISA  ๒๐๒ํ  ของนักรียนทีไมีอายุ  ํ๕  ป                   
   - การน าบบฝຄกพฒันาทักษะการกຌปัญหาตามนว
ทางการประมินของ  PISA เป฿ชຌนักรียนกลุมปງาหมาย  
(การรูຌรืไองการอาน/การรูຌรืไองคณิตศาสตร์/การรูຌรืไอง
วิทยาศาสตร์ี ดຌวยระบบ PISACENTEROBEC 
   -   นิทศ  ติดตาม 
   -   รายงานผลการด านนิการ 
 

 
 
 
- รຌอยละของนักรียนทีไมี การรูຌรืไองการอาน 
 
- รຌอยละของนักรียนทีไมี การรูຌรืไองคณิตศาสตร์ 
- รຌอยละของนักรียนทีไมี การรูຌรืไองวิทยาศาสตร ์ 

 
 
 

๗5 
 

๗๐ 
๗5 

 
 

 
 
 

๔๐ 
 

๗๕ 
๔๐ 

 
 
 

๔๕ 
 

๔๐ 
๔๕ 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นายจิรพล ค าตอตัๅงี 

6่ 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

๒. ครงการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา  (STEM  Educationี  
ดยบูรณาการรวมกับวิชาวิทยาการค านวณ  ประจ าป
การศึกษา ๒๕๒๏ 
   - สรຌางหลักกณฑ์การประกวดขงขันครงการจัดการ
รียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM  Educationี ดยบูรณาการ
รวมกับวิชาวทิยาการค านวณ  ประจ าปการศึกษา  ๒๕๒๏ 
, ออกบบรายงานละผนจัดการรียนรูຌครงการจัดการ
รียนรูຌสะตใมศึกษา  (STEM  Educationี  ดยบูรณาการ
รวมกับวิชาวทิยาการค านวณ  ประจ าปการศึกษา  ๒๕๒๏ 
   -  ด านินการประกวดขงขันฯ 
   -  ประกาศผลการขงขันฯ 
   -  รายงานผลการด านนิการ 
 

 
 
 
- รຌอยละของครูผูຌสอนทีไ฿ชຌสะตใมศึกษา (STEM  
Educationี ดยบูรณาการรวมกับวิชาวทิยาการ
ค านวณ  
- รຌอยละของนักรียนทีไมีสวนรวม฿นการจัดการรียน
การสอนดย฿ชຌสะตใมศึกษา (STEM Educationี 
ดยบูรณาการรวมกับวิชาวิทยาการค านวณ  

 
 
 

๗5 
 
 

๗5 
 
 

 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๐ 

 
 
 

๔๕ 
 
 

๔๕ 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นายจิรพล ค าตอตัๅงี 
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ใ. ครงการจัดการรียนรูຌดຌวยครงการบຌานนักวทิยาศาสตร์
นຌอย ประทศเทย ระดบัประถมศึกษา ดยบูรณาการ
รวมกับวิชาวทิยาการค านวณ ประจ าปการศึกษา  ๒๕๒๏ 
   -  สรຌางหลักกณฑ์การประกวดขงขันครงการจัดการ
รียนรูຌดຌวยครงการบຌานนักวิทยาศาสตรน์ຌอย  ประทศ
เทย  ระดบัประถมศึกษา  ดยบูรณาการรวมกับวชิา
วิทยาการค านวณ  ประจ าปการศึกษา  ๒๕๒๏ ,  
ออกบบรายงานละผนจัดการรียนรูຌครงการจัดการ
รียนรูຌดຌวยครงการบຌานนักวิทยาศาสตรน์ຌอย ประทศเทย 
ระดับประถมศึกษา ดยบูรณาการรวมกับวิชาวิทยาการ
ค านวณ ประจ าปการศึกษา ๒๕๒๏ 
   -  ด านินการประกวดขงขันฯ 
   -  ประกาศผลการขงขันฯ 
   -  รายงานผลการด านนิการ 

 
 
 
- รຌอยละของครูผูຌสอนทีไ฿ชຌครงการบຌาน
นักวิทยาศาสตร์นຌอย  ประทศเทย  ระดับ
ประถมศึกษา ดยบูรณาการรวมกับวิชาวทิยาการ
ค านวณ  
 
 
 
 
- รຌอยละของนักรียนทีไมีสวนรวม฿นการจัดการรียน
การสอนดย฿ชຌครงการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย  
ประทศเทย ระดับประถมศึกษาดยบูรณาการรวมกับ
วิชาวิทยาการค านวณ  
 
 
 
 

 
 
 

๗5 
 
 
 
 
 
 
 

๗5 

 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
 
 

๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
  (นายจิรพล ค าตอตัๅงี 
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4 .ครงการ  พัฒนาคณุภาพการรยีนการสอนภาษาเทย ฿หຌนักรียน
อานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง อานขียนวิคราะห์ ละ฿ชຌ
ภาษาเทย฿นการสืไอสารเดຌ ปงบประมาณ ๒๕๒๏ 
   - การประมินนักรียนอานออกขียนเดຌชัๅน ป.ํ – ป.๒  
ละรายงานผลดຌวยระบบ E mes  ของ สพฐ. 
 
 
   - นิทศ  ติดตาม ละประมินผลนักรยีนชัๅน ป.ํ – ป.๐  
การอานคลองขียนคลอง ละ ป.๕ – ม.๏ การอานขียน
วิคราะห์ จ านวน  ๔๗ รงรยีน 
   - กิจกรรมขงขันวันรักษ์ภาษาเทย  
 
 
 
 
   - จัดอบรมชิงปฏิบัติการครูผูຌสอนชัๅน ป.๏ –ม.๏  รืไอง 
ทคนิคการสอนการอาน ขียนวิคราะห์  วรรณคดีวรรณกรรม  
ละจากรืไองทีไอาน  ตามนวทางการประมิน  PISA   
 
 
    - จัดอบรมชิงปฏิบตัิการการจดักิจกรรมการรียนการสอน
ภาษาเทย฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ ชัๅน ป.ํ – ป.๒ 

 
 
 
- รຌอยละของนักรียนทุกรงรยีนระดับชัๅน ป.ํ –ป.๒  
อานออกขียนเดຌละอานคลองขียนคลอง ตามนยบาย
ของรัฐบาล  ดยผานกระบวนการรียนการสอน 
ทีไมีประสิทธิภาพ 
- รຌอยละของรงรียน฿นสังกัด เดຌรับการนิทศติดตามผลการ
ด านินงานของสถานศึกษา ละรายงานผลการด านินงาน 
 
- รຌอยละของนักรียนทุกรงรยีนเดຌพัฒนาทักษะความรูຌ
ดຌานการอานละการขียน฿นการขຌารวมขงขัน
กิจกรรมรักษ์ภาษาเทย  ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 
- รຌอยละของครผููຌสอนวิชาภาษาเทย  ชัๅน ป.ํ – ม.๏  
มีการจัดท าสืไอการรียนการสอน ละนวัตกรรม 
- รຌอยละของครผููຌสอนภาษาเทย  ชัๅน ป.๏– ม.๏ ทุก
รงรียน฿นสังกัดมีความรูຌความสามารถละมีทคนิค 
การจัดการรยีนการสอนการอานละขียนวิคราะห์   
วรรณคดี  วรรณกรรม ละจากรืไองทีไอานตามนว
ทางการประมิน PISA 
- รຌอยละของครผููຌสอนภาษาเทย  ชัๅน ป.ํ – ๒ มีความรูຌ 
ความสามารถการจัดกิจกรรม  การรียนการสอน
ภาษาเทย฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ 

 
 
 

9๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

๔๐ 
 

ํ๐๐ 
 
 
 
 

ํ๐๐ 

 
 
 

๙ํ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

๔ํ 
 

ํ๐๐ 
 
 
 
 

ํ๐๐ 

 
 
 

๙๒ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

๔๒ 
 

ํ๐๐ 
 
 
 
 

ํ๐๐ 
 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
 (นางกันยารัตน์              
ศรีนตรี 
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 ๐. ครงการพัฒนาคุณภาพการรยีนการสอนทุกกลุมสาระ
การรยีนรูຌ  ฿หຌนักรียน มีความรูຌ การอาน  คิดวิคราะห์   
ละขียน  ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕ํ 
     - จัดอบรมชิงปฏิบัติการ  การจัดกิจกรรมการรียน 
การสอนทุกกลุมสาระการรยีนรูຌบรูณาการ การอาน  
คิดวิคราะห์ละขียน ตามหลักสตูรกนกลางการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕ํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    -  นิทศ  ติดตาม ละประมินผล นิทศ ติดตาม  
ละประมินผล  การประมินผล การอาน คิดวิคราะห์  
ละขียน ตามหลักสตูรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕ํ     

 
 
 
 
- รຌอยละของครผููຌสอนทุกกลุมสาระการรียนรูຌ 
ทุกรงรียน฿นสังกัด มีความรูຌ  ความสามารถ  ละมี
ทคนิคการจดัการรียนการสอนบรูณาการ การอาน   
คิดวิคราะห์  ละขียน ตัวชีๅวัดความส ารใจตาม
หลักสตูร กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕ํ    
- รຌอยละของครผููຌสอนทุกกลุมสาระการรียนรูຌ 
ทุกรงรียน฿นสังกัด  จัดท าครืไองมือประมินผล  
การอาน  คิดวิคราะห์  ละขียน  ตามหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕ํ    
- รຌอยละของนักรียนทุกรงรยีน฿นสังกัด  เดຌพัฒนา
ทักษะความรูຌดຌานการอาน  คิดวิคราะห์  ละขียนทุก
กลุมสาระการรียนรูຌ  ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕ํ    
- รຌอยละ ของรงรยีน฿นสังกัดเดຌรับการนิทศ  ตดิตาม 
ละประมินผลการประมินผล การอาน คิดวิคราะห์ 
ละขียน ตามหลักสตูรกนกลางการศึกษา                    
ขัๅนพืๅนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕ํ 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

90 

 
 
 
 

100 
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91 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

92 
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- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นางกันยารัตน์               
              ศรีนตรี 
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แ. กีฬานักรียนระยอง 2 กมส์ 
 
 

- รຌอยละของนักรียนขຌารวมกิจกรรมกีฬานักรียน 
ระยอง โ กมส์ 
- รຌอยละของนักรียนทีไมีความสามารถดຌานกีฬา 
เดຌพัฒนาสูนักกีฬามืออาชีพ 

80 90 100 กลุมสงสริมการจัดการศึกษา 
(นางสุปราณี ปรมสกุลี 

โ. สงสริมสุขภาพอนามัยนักรียน - รຌอยละของนักรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทัๅงดຌานรางกาย
ละจิต฿จ 
- รຌอยละของสถานศึกษา฿นสังกดัจัดกิจกรรมดูล
สุขภาพนักรียนอยางทัไวถึง 
- รຌอยละของสถานศึกษา฿นสังกดัสมัครขຌาประกวด
สถานศึกษาตຌนบบ 
 

80 
 

90 100 กลุมสงสริมการจัดการศึกษา 
(นางธนวนัต ์ ฟດองนิภากรณ์ี 

ใ. ครงการสงสริมการ฿ชຌสืไอการสอนบบ 
มอนตส-ซอรีไ ละผลิตสืไอพืไอ฿ชຌจัดประสบการณ์            
การรียนรูຌพัฒนาดใกปฐมวัย฿หຌมีพัฒนาการสมวัย  
    - อบรมชิงปฏิบัติการการ฿ชຌสืไอการสอน  
บบมอนตสซอรีไ  ละการผลติสืไอ พืไอ฿ชຌจัด
ประสบการณ์การรียนรูຌพัฒนาดใกปฐมวัย฿หຌมี
พัฒนาการสมวัย (ครูปฐมวัยี 
 
 
 
 

 
 
 
- รຌอยละของครู  มีความรูຌความขຌา฿จการ฿ชຌสืไอ 
การสอนบบมอนตสซอรีไ  ละสามารถผลิตสืไอ 
พืไอ฿ชຌ จัดประสบการณ์การรียนรูຌพัฒนาดใกปฐมวัย
฿หຌมีความพรຌอมดຌานรางกาย อารมณ์  สังคม  ละ
สติปัญญาสมวัย  
 
 
 

 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ํ๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ํ๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุมนิทศ ติดตาม ละ
ประมินผลการจัดการศึกษา 
(นางจ ารัส  มลีาภี 
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    -  ศึกษาดูงาน ละลกปลีไยนการรียนรูຌ
รงรียนตຌนบบการสอนบบมอนตสซอรีไ  
ณ รงรียนวัดสลง จ.จันทบุร ี(ครูปฐมวัยี 
    - น าสืไอทีไผลิตเดຌเปจัดประสบการณ์ การรียนรูຌ
พืไอพัฒนาดใกปฐมวัย฿หຌมีพัฒนาการสมวัย  
(ครูปฐมวัยี 
    - ลกปลีไยนรียนรูຌการ฿ชຌสืไอการสอนบบมอน
ตสซอรีไ ละถอดบทรียนจาก การจัดประสบการณ์
ทีไดี (ครูปฐมวัยี 

-รຌอยละของครูน าสืไอทีไผลติเดຌเปจัดประสบการณ ์
การรียนรูຌพืไอพัฒนาดใกปฐมวยั฿หຌมีพัฒนาการสมวัย  
 
 - รຌอยละของครูมีการลกปลีไยนรียนรูຌ ละถอด
บทรียนจากการ฿ชຌสืไอการสอนบบมอนตสซอรีไ  
ละการผลิตสืไอการจัดประสบการณ์การรียนรูຌ 
พืไอพัฒนาดใกปฐมวัย฿หຌมีความพรຌอมดຌานรางกาย 
อารมณ์  สังคม  สติปญัญาสมวยั 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

4. ครงการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย   
    - จัดอบรมชิงปฏิบัติการขัๅนพืๅนฐาน ละระบบ
ทางเกลครงการ บຌานนักวิทยาศาสตรน์ຌอย 
ประทศเทย ครูทีไทดทนยຌายหรือกษียณ  
รุนทีไ ํ-๙   ละรุนรงรียนขนาดลใก  (ครูปฐมวัยี 
 
 
 
    - นิทศ  ติดตาม  ละประมินรงรียนพืไอรับ
ตราพระราชทาน บຌานนักวิทยาศาสตรน์ຌอย  
ประทศเทย  (สถานศึกษาี 

 
- รຌอยละของครผููຌสอน฿นระดบัปฐมวัย ทีไทดทนยຌาย 
หรือกษียณ รุนทีไ ํ-๙   ละรุนรงรียนขนาดลใก     
มีความรูຌความขຌา฿จทคนิค การสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรับดใกปฐมวัย฿นการจัดการรียนรูຌ ละสงสริม
ประสบการณ์ดຌานวิทยาศาสตร์ส าหรับดใกปฐมวัย  
ละทคนลยีส าหรับ ดใกปฐมวัยตามนวทาง 
บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย   
- รຌอยละของสถานศึกษา฿นครงการบຌานนักวิทยาศาสตร์
นຌอย  ประทศเทย สามารถจัดประสบการณ์เดຌครบ 
ตามกณฑ์การประมินอยางมีประสิทธิภาพ  ละมี
ประสิทธิผล ผานกณฑ์การประมินรับตราพระราชทาน
บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอยประทศเทย    

 
๙๐ 

 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 

 
๙๕ 

 
 
 
 
 
 

ํ๐๐ 

 
ํ๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ํ๐๐ 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นางจ ารัส  มลีาภี 
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ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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5. ครงการพัฒนาการออกบบกิจกรรม  
การพัฒนาทักษะทีไส าคัญตางๆ รวมมือกับพอม  
ผูຌปกครอง  ละชุมชน  พืไอยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย 
     - อบรมชิงปฏิบัติการการจดักิจกรรมทีไอืๅอ 
ตอการรียนรูຌ ละพัฒนา  EF (Executive  
Functionsี ทักษะสมอง฿นดใกปฐมวัย (ครูปฐมวัยี  
     - พัฒนาการจัดกิจกรรมทีไอืๅอตอการรียนรูຌ
รวมมือกับพอม  ผูຌปกครอง  ละชุมชน  
พืไอยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวยั  
(ครูปฐมวัย พอม  ผูຌปกครอง ละชุมชนี 
     - นิทศ ติดตาม ละประมนิผลการจัดกิจกรรม
ทีไอืๅอตอการรียนรูຌรวมมือกับพอม  ผูຌปกครอง  
ละชุมชน  พืไอยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย (สถานศึกษาี 
 
 
 

 
 
 
 
- รຌอยละของครูมีความรูຌความขຌา฿จการจัดกิจกรรม 
ทีไอืๅอตอ การรียนรูຌ ละพัฒนา EF (Executive  
Functionsี ทักษะสมอง฿นดใกปฐมวัย   
- รຌอยละของครู พอม  ผูຌปกครอง  ละชุมชน มีการ
จัดกิจกรรมทีไอืๅอตอการรียนรูຌ พืไอยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย   
              
- รຌอยละของสถานศึกษาทีไครู พอม  ผูຌปกครอง   
ละชุมชน รวมมือกันจัดกิจกรรมทีไอืๅอตอ การรียนรูຌ 
พืไอยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวยั  
 

 
 
 
 

95 
 
 

้เ 
 
 

 
้เ 

 
 

 
 
 
 

แเเ 
 
 

้5 
 
 
 

้5 

 
 
 
 

แเเ 
 
 

100 
 

 
 

100 
 
 

- กลุมนิทศ ติดตาม  
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นางจ ารัส มลีาภี  
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6. ครงการสรຌางความรูຌความขຌา฿จรืไองการพัฒนา
หลักสูตรละการจัดการรียนรูຌสูการพัฒนาผูຌรียน
อยางสมดุล 
   - สรຌางความรูຌความขຌา฿จรืไองการพัฒนาหลักสูตร
ละการจัดการรียนรูຌสูการพฒันาผูຌรียนอยางสมดลุ
ทีไมีประสิทธิภาพ ละประสิทธผิล 
  - นิทศ ติดตาม การ฿ชຌหลักสตูรสถานศึกษา 
  - การประมินการ฿ชຌหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
- รຌอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรละการ
จัดการรียนรูຌสูการพัฒนาอยางสมดุลทีไมปีระสิทธิภาพ 
ละประสิทธิผล 
- ผูຌรียนทุกระดับชัๅนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
- รຌอยละของสถานศึกษามีการประมินการ฿ชຌหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๐ 
๙๐ 

 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

๙๕ 
๙๕ 

 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
ํ๐๐ 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นางสาวอาภาภรณ์  ชืไนมณี 
(นางสาวศิริพร  ทนทดี 

7. ครงการจัดงานวนัครูละยกยองชิดชูกียรติ 
 

- รຌอยละของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
ขຌารวมงานวนัครู 
- รຌอยละของขຌาราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษา      
เดຌรับการยกยองชิดชูกียรต ิ

100 100 100 - กลุมบริหารงานบุคคล 
(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางยาวดี ฉลียว ุ 
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 

8. ครงการปฐมนิทศขຌาราชการครู  
ต าหนงครูผูຌชวย 
 

- รຌอยละของขຌาราชการครูต าหนงครูผูຌชวย ขຌารับ
การปฐมนิทศทุกคน 
- รຌอยละของขຌาราชการครูต าหนงครูผูຌชวย มีความรูຌ     
ความขຌา฿จหลักกณฑ์การพัฒนากอนตงตัๅง฿หຌด ารง 
ต าหนงครู 

แเเ แเเ แเเ - กลุมบริหารงานบุคคล 
(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางยาวดี ฉลียว ุ 
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 
 

.้ ครงการประชุมชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู 
ละบุคลากรทางการศึกษา ดยยึดถือภารกิจ 
ละพืๅนทีไปฏิบัติงานป็นฐาน ดຌวยระบบ TEPE Online 

- รຌอยละของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
ต าหนงครูผูຌชวย สังกัด สพป.ระยอง ขต โ ขຌารับ 
การพัฒนา ดຌวยระบบ TEPE Online ละผานการพัฒนา 
 

แเเ แเเ แเเ - กลุมบริหารงานบุคคล 
(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 
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แเ. ครงการพัฒนาความรูຌความขຌา฿จ การลืไอน
งินดือนขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
การลืไอนขัๅนคาลูกจຌางประจ า ละคาตอบทน
พนักงานราชการ 

- รຌอยละของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรูຌความขຌา฿จ หลักกณฑ์การลืไอนงินดือน 
ของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจຌางประจ า พนักงานราชการ 

้เ ้5 แเเ - กลุมบริหารงานบุคคล 
(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางยาวดี ฉลียว ุ 
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 

แแ. ครงการประชุมสัมมนาขຌาราชการครูละ
บุคลากรทางการศึกษา ละลูกจຌางประจ า  
สังกัด สพป.ระยอง ขต โ 

- รຌอยละของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจຌางประจ า ทีไขຌารวมสัมมนา 

แเเ แเเ แเเ - กลุมบริหารงานบุคคล 
(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 

แโ. ครงการสริมสรຌางศักยภาพละ ความขຌมขใง
฿หຌกับผูຌบริหารสถานศึกษาละบุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัด สพป.ระยอง ขต โ 

- รຌอยละของผูຌบริหารสถานศึกษา ขຌารวมครงการ
สริมสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง 

แเเ แเเ แเเ - กลุมบริหารงานบุคคล 

(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 

แใ. ครงการประชุมชิงปฏิบัตกิารสริมสรຌาง  
ละละพฒันาศักยภาพบุคลากรสูความป็นลิศ 

- รຌอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
ศักยภาพ฿นการปฏิบัตงิาน 

้เ ้5 แเเ - กลุมบริหารงานบุคคล 
(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 

แ4. ครงการจัดท าขຌอมูลการวางผน 
ความตຌองการครู ระยะ 5 ป 

- รຌอยละของบุคลากรทีไรับผดิชอบงานอัตราก าลัง
รงรียน สังกัด สพป.ระยอง ขต โ จัดท าขຌอมูล 
สภาพอัตราก าลงัครู ความตຌองการครู คิดกณฑ์
อัตราก าลังครู กณฑ์ ก.ค.ศ. กณฑ์มาตรฐานวชิาอก 
ละจัดท าผนความตຌองการครูระยะ 5 ป  
พืไอก าหนดความตຌองการครูสาขาวิชาทีไขาดคลน 
ทดทนครูทีไกษียณอายุราชการ ยຌาย ลาออก สียชีวิต  

้5 แเเ แเเ - กลุมบริหารงานบุคคล 

(นางปานรดา สิริบุญบันดาลุ  
นางสาววลิาวรรณ คงกระจางี 
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นโยบายที่ 4  ดຌานการสรຌางโอกาส฿นการเขຌาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ละการลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

 แ. ขับคลืไอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะรงรียนน ารองพืๅนทีไนวัตกรรมการศึกษา 
สพป.ระยอง ขต ๒ 
   - ประชุมวางผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 
   - กิจกรรม Open Mind Open Eyes  ผูຌบริหาร
รงรียนน ารองรุนทีไ ํ รุนทีไ ๒ ละรุนทีไ ๏                           
     ศึกษาดูงาน Rayong Smile Plants   
     ศึกษาดูงาน ร.ร. สุ จิ ปุ ล ิจ.ฉะชิงทรา   
  -  กิจกรรมประชุม  roundtable meeting 
 
 
  - ประชุมชิงปฏิบัติการจัดท า/ปรับหลักสูตร
สถานศึกษารงรียนน ารองรุนทีไ 1 รายรงรียน 
 -  นิทศ ติดตามละ CRC การ฿ชຌหลักสูตร
สถานศึกษา น ารองรุนทีไ 1 
  - น าสนอการ฿ชຌหลักสูตรละลกปลีไยนรียนรูຌ 
รร.พืๅนทีไนวัตกรรม รุนทีไ ํ รุนทีไ ๒  ละรุนทีไ ๏ 

 
 
 

- รຌอยละของรงรียนน ารองพืๅนทีไนวัตกรรมรุนทีไ ํ  
ทีไขຌารวมประชุมวางผน  
- รຌอยละของผูຌบริหารรงรียนน ารองพืๅนทีไ
นวัตกรรมรุนทีไ ํ รุนทีไ ๒ ละรุนทีไ ๏ มีการปຂด฿จ 
ปຂดวิสัยทัศน์฿นการบริหารสถานศึกษา  
 
- รຌอยละของครูทีไขຌารับการอบรม roundtable 
meeting สามารถจัดการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับ
บริบทของรงรียน 
- รຌอยละของรงรียนน ารองพืๅนทีไนวัตกรรมรุนทีไ ํ 
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
- รຌอยละของรงรียนน ารองพืๅนทีไนวัตกรรมรุนทีไ ํ 
เดຌรับการนิทศ ติดตามการ฿ชຌหลักสูตรสถานศึกษา 
- รຌอยละของรงรียนน ารองพืๅนทีไนวัตกรรมรุนทีไ ํ  
รุนทีไ ๒ ละรุนทีไ ๏ เดຌมีการน าสนอการ฿ชຌ
หลักสูตรละลกปลีไยนรียนรูຌรวมกัน 

 
 
 

ํ๐๐ 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 

ํ๐๐ 
 

ํ๐๐ 

 
 
 

แเเ 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 

ํ๐๐ 
 

ํ๐๐ 

 
 
 

แเเ 
 

100 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 

ํ๐๐ 
 

ํ๐๐ 
 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล  
การจัดการศึกษา 
(นางสาวฮุสนา 
             งินจริญี 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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โ. สงสริมการรับนักรียน - ผูຌรียนทุกคนสามารถขຌารียน฿นสถานศึกษา 
ทีไมีคุณภาพป็นมาตรฐานสมอกัน 
- รຌอยละของสถานศึกษา฿นสังกัด มีระบบ
ฐานขຌอมูลประชากรวัยรียน ละสามารถน ามา฿ชຌ
฿นการวางผนจัดการรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียนเดຌอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

แเเ แเเ แเเ - กลุมสงสริมการจัด
การศึกษา 
(นางรัชนี สิงห์จริญี 

ใ. ชวยหลือละคุຌมครองดใกนักรียน - รຌอยละของสถานศึกษา฿นสังกัดมีระบบการดูล
ชวยหลือละคุຌมครองนักรียนละการนะนว 
ทีไมีประสิทธิภาพ 
- รຌอยละของนักรียนเดຌรับการดูลชวยหลือ 
ละคุຌมครอง 
- รຌอยละของสถานศึกษา฿นสังกัดสมัครขຌารับ 
การคัดลือกป็นตຌนบบ 
 

แเเ แเเ แเเ - กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ี 

4. พัฒนาประสิทธิภาพละดูลความ 
ปลอดภัยของดใกนักรียนละรงรียน 

- รຌอยละของนักรียนเดຌรับการดูลความปลอดภัย
ทัๅงภาย฿นละภายนอกสถานศึกษา 
- รຌอยละของสถานศึกษาเดຌรับการดูลสงสริม 
ความปลอดภัย  

แเเ แเเ แเเ - กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ี 

7้ 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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5. ยกระดับการขับคลืไอนงานนะนว 
฿นสถานศึกษาละสรຌางสริมสมรรถนะผูຌรียน 
พืไอการศึกษาตอละการมีงานท า 

-รຌอยละของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6  
ละมัธยมศึกษาปทีไ 3 เดຌรับการสงสริม 
สริมสรຌางสมรรถนะพืไอการศึกษาตอ 
ละการมีงานท า 

่เ ้เ แเเ - กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาวสุปราณี ปรมสกุลี 

6. รงรียนประชารัฐ 
   - นิทศติดตามประมินผล รายงานผล 

- รงรียนประชารัฐทุกหงจัดท าขຌอมูลสารสนทศ
ละน าขຌอมูลสารสนทศเป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 
- สถานศึกษาเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีมาตรฐานอยาง
หมาะสมตามบริบทดຌานประภท ขนาด ละพืๅนทีไ 
- สถานศึกษาน าทคนลยีดิจิทัล 
(Digital Technologyี มา฿ชຌป็น 
ครืไองมือ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

่เ ้เ แเเ - กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ี 

 
 
 

่เ 



 

 

นโยบายที่ 5 ดຌานการจัดการศึกษาพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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แ. สรຌางจิตส านึกละความรูຌ฿นการผลิตละบริภค 
ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 
   - ประชุมชิงปฏิบัติการวิคราะห์ 
ผนการจัดการรียนละจัดท าหนวยการรียนรูຌ 
฿นรืไองการผลิตละบริภคทีไปน็มิตรกับสิไงวดลຌอม 
ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
    - ประชุมชิงปฏิบัติการวิคราะห์ผน 
การจัดการรียนละจัดท าหนวยการรียนรูຌ 
฿นรืไองกษตรทฤษฎี฿หม พืไอการบริภคทีไป็นมติร 
กับสิไงวดลຌอม 
    - สงสริมการ฿หຌความรูຌดຌานความปลอดภัย 
รงรียนปลอดภัยละนาอยูทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
กิจกรรม สงสริมนวทางการจดัการรียนรูຌอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง กษตร 
ทฤษฎี฿หม ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

-รຌอยละของสถานศึกษา฿นสังกดัละนักรียน  
เดຌรับการสงสริมดຌานความรูຌการสรຌางจิตส านึก 
ดຌานการผลิตละบริภค ทีไปน็มิตรกับสิไงวดลຌอม 
มีการจัดท านยบายจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นมิตร 
กับสิไงวดลຌอม มีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม 
รืไองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตละบริภค  
สูการลดปริมาณคาร์บอน฿นรงรียนตไ าสูชุมชน
คาร์บอนตไ า  
- สถานศึกษาตຌนบบน าขยะมา฿ชຌประยชน์ 
พืไอลดปริมาณขยะ 
 
 
- สถานศึกษานวัตกรรมตຌนบบ฿นการน า 3 
มาประยุกต์฿ชຌ฿นการผลิตละบริภคทีไป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

7เ 
 
 
 
 
 
 
 

7เ 
 
 
 

7เ 

่เ 
 
 
 
 
 
 
 

่เ 
 
 
 

่เ 

้เ 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 

กลุมสงสริม 
การจัดการศึกษา 
(นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ี 

 
 

่แ 



 

 

นโยบายที่ 6  ดຌานการปรบัสมดุลละพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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แ. พัฒนาครือขายประชาสัมพนัธ์ 
    - สรຌางครือขายประชาสัมพนัธ์฿หຌมีความรูຌ 
ความขຌา฿จดຌานทักษะงานประชาสัมพนัธ์  
ผานสืไออิลใกทรอนิกส์ 
    - พัฒนารูปบบการประชาสัมพันธ์ทีไรวดรใว 
ทันตอหตุการณ์ละหลากหลาย น าเปสู 
การประชาสัมพนัธ์ทีไมีประสิทธภิาพ 

 
- รຌอยละปริมาณการรายงานขาวบนวใบเซต์ 
 ละกลุมเลน ์สังกัด สพป.ระยอง ขต โ 
 
 
 
 
 

 
่เ 

 
 
 
 
 
 

 
่5 

 
 
 
 
 
 
 

 
้เ 

 
 
 
 
 
 

กลุมอ านวยการ 
(นางชลดา หลຌาวงศาี 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมชิงปฏิบัติการพฒันาระบบควบคุมภาย฿น - รຌอยละของผูຌขຌารวมประชุมมคีวามรูຌความขຌา฿จ 
ระบบการควบคุมภาย฿นละสามารถจัดท ารายงาน
การควบคุมภาย฿นเดຌถูกตຌองป็นเปตามระบียบ 
คณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ.2544 

่เ ่5 
 

90 กลุมอ านวยการ 
(นางสาวพินิตา อีๆยบกงเชยี 

ใ. ประชุมผูຌบริหารการศึกษาผูຌอ านวยการสถานศึกษา 
ละผูຌอ านวยการกลุม สงักัด สพป.ระยอง ขต โ 

- รຌอยละของผูຌบริหารการศึกษา ผูຌบริหารสถานศึกษา 
ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นสังกัด 
สพป.ระยอง ขต โ ทราบนยบาย มีนวทาง 
การบริหารจัดการ ละปฏบิัติราชการเป฿นทิศทาง
ดียวกัน 

แเเ แเเ แเเ กลุมอ านวยการ 
(นางสาวพินิตา อีๆยบกงเชยี 
 

่โ 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น
สถานศึกษา ละวิคราะห์รายงานการประมินตนอง 
(SAR) ระดับขตพืๅนทีไการศึกษาปงบประมาณ ๒๕๒๏ 
    - จัดอบรมชิงปฏิบัติการการตรียมความพรຌอม 
การด านินงานประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น
สถานศึกษาพืไอรองรับการประมินภายนอก รอบสีไ   
 
 
 
 
 
     -  นิทศ ติดตาม ชวยหลือ  นะน า   
ละประมินผลการด านินงานประกันคุณภาพ 
การจัดการศึกษาภาย฿นสถานศกึษา 

 
 
 
- รຌอยละของผูຌบริหารละครู    
มีความรูຌ ความขຌา฿จ  ฿นการจดัท ารายงานการ
ประมินตนอง (SAR) ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน 
ผนพัฒนาการจัดการศึกษา ผนปฏบิัติการ 
ละรายงานครงการของสถานศึกษา 
- รຌอยละของสถานศึกษา จดัท ารายงานการประมิน
ตนอง (SAR) สงตຌนสังกัด ละผยพรกสาธารณชน
ละตຌนสังกัด   
- รຌอยละของสถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย฿นสถานศึกษาปน็ระบบทีไขຌมขใง 
- รຌอยละของสถานศึกษา เดຌรับการนิทศ ติดตาม 
ชวยหลือ  นะน า  ละประมนิผลการด านินงาน
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภาย฿นสถานศึกษา 

 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

๙๐ 
 

ํ๐๐ 

 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

๙ํ 
 

ํ๐๐ 
 

 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

๙๒ 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นางกนัยารัตน ์
              ศรีนตรี 

่ใ 
 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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5.  สังคราะห์ผลการประมินคณุภาพการศึกษา
ภาย฿น/ภายนอกของสถานศึกษา   
     - ประชุมชิงปฏิบัติการผูຌทรงคุณวุฒิระดบั 
ขตพืๅนทีไการศึกษา ฿นการประมินตรวจสอบ 
การด านินงานประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น
สถานศึกษา 
    -  สังคราะห์ผลการประมินคุณภาพการศึกษา
ภาย฿น/ภายนอกของสถานศึกษา  

 
 
-  รຌอยละสถานศึกษา จัดท ารายงานการประมิน
ตนอง (SAR) สงตຌนสังกัด ละผยพรกสาธารณชน
ละตຌนสังกัด    
  
-  รຌอยละ ของสถานศึกษา  เดຌรบัการนิทศ ติดตาม 
ชวยหลือ  นะน า  ละประมนิการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย฿นสถานศึกษา 
- รຌอยละของสถานศึกษา  เดຌรับการตรวจสอบ   
ละสังคราะห์ผลการประมินคณุภาพการศึกษา
ภาย฿น/ภายนอก ของสถานศึกษา 

 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

แเเ 

 
 

ํ๐๐ 
 
 
 

ํ๐๐ 
 
 

ํ๐๐ 

- กลุมนิทศ ติดตาม 
ละประมินผล 
การจัดการศึกษา 
(นางกนัยารัตน์   
            ศรีนตรี 

6. พัฒนาสนบัสนนุการด านินงานการจัดท าค าขอละ
จัดสรรงบประมาณ ประจ าป 
    - ตงตัๅงคณะท างาน/ศึกษากรอบนวทาง 
การจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณของ สพฐ 
    - ประชุมชิงปฏิบัติการจัดท าคอขอตัๅงประมาณ
ประจ าป งบลงทนุ คาครุภัณฑ์ทีไดินละสิไงกอสรຌาง 

 
 

- รຌอยละ แเเ ของหนวยงานทกุระดับจัดท าค าขอ 
ตัๅงงบประมาณ เดຌอยางถูกตຌอง ตรงกับความตຌองการ  

 
 

แเเ 
 
 

 
 

แเเ 

 
 

แเเ 
 

- กลุมนยบายละผน 
(นางสาวพิชชนาภา มธวัน) 
(นายสิทธิพงศ์   สนห์ี 
 

่4 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 
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 7. พัฒนาพิไมประสิทธิภาพการรายงานตดิตาม 
ละประมินผลการบริหารจัดการศึกษา ขัๅนพืๅนฐาน 
ละการรายงานผลการด านินงาน การจัดการศึกษา 
ประจ าป 
    - ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานละ
ผูຌรับผิดชอบตามตวัชีๅวัด พืไอทบทวน ชีๅจง ก าหนด
ผูຌรับผิดชอบละตดิตามการรายงานฯ 
    -  จัดท าอกสารลมรายงานผลการด านนิงาน 
การจัดการศึกษาประจ าป 

 
 
 
 
- รຌอยละของตัวชีๅวัดทีไบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
สพฐ. 
 
- รຌอยละความส ารใจของผลการประมินการติดตามฯ  
อยู฿นระดับดียีไยม 
- รຌอยละของการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ทุกครงการ/กิจกรรมทีไมีประสทิธิภาพ  

 
 
 
 

แเเ 
 
 

แเเ 
 

 
 
 
 

แเเ 
 
 

แเเ 

 
 
 
 

แเเ 
 
 

100 

- กลุมนยบายละผน 
(นางสาวอลสิา คชารัตน์ี 

่. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการรงรียน
ขนาดลใก 
    - จัดท าผนบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก  
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา 
ระยอง ขต โ 

 
 
- รຌอยละของรงรียนขนาดลใกสามารถบริหาร 
จัดการศึกษา฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐาน 

 
 

แเเ 

 
 

แเเ 

 
 

แเเ 

- กลุมนยบายละผน 
(นางสาวนิรดา คุຌมคงี 
 

้. พิไมประสิทธิภาพการจัดท าผนปฏบิัติการ
ประจ าป 
    - จัดท าผนปฏบิัติการประจ าป ของส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 
 
- รຌอยละของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ มีผนปฏบิัติการประจ าป 
ป็นครืไองมือ ละนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุ
ปງาหมาย 

 
 

แเเ 

 
 

แเเ 

 
 

แเเ 

- กลุมนยบายละผน 
(นางสาวนิรดา คุຌมคงี 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดความส าเรใจ 
คาเปງาหมายตัวชี วัด  ผูຌรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

แเ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านกังานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 
     - จัดท าผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ระยะ 4 ป ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ 
 

 
 
- รຌอยละของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ มีผนพัฒนาการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐานระยะ 4 ป ปน็ครืไองมือ฿นการปฏิบัติงาน
฿หຌบรรลุปງาหมายตามนยบายดຌานการจัดการศึกษา
ของหนวยงาน 

 
 

แเเ 

 
 

แเเ 

 
 

แเเ 

- กลุมนยบายละผน 
(นางสาวนิรดา คุຌมคงี 
 

 11. การตรวจสอบภาย฿น  
      - วิคราะห์ขຌอมูลจากการตรวจสอบ ติดตาม 
ผลการตรวจสอบ฿นปงบประมาณทีไผานมา พืไอ 
จัดท าผนการตรวจสอบ ก าหนดปฏิทินการตรวจ 
จัดท ากระดาษท าการพืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการ
จัดกใบขຌอมูล ลຌวด านินการตรวจสอบการบริหารงาน    
ทางการงิน การบัญชี การพัสด ุ ละอืไน ๆ  
ของ สพป.ระยอง ขต โ ละสุมตรวจสถานศึกษา 
จ านวน ใ5 หง 
    - อบรม/ประชุมชิงปฏิบัติการ ผูຌตรวจสอบภาย฿น
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 

 
- รຌอยละของการตรวจสอบการบริหารทางการงิน 
การบัญชี การพสัดุ ละอืไน ๆ ถูกตຌอง ครบถຌวน  
ตามระบียบของทางราชการ 
 

 
แเเ 

 
 
 
 

 
แเเ 

 
 
 
 

 
แเเ 

 
 
 
 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 
(น.ส.ประภา ก าหนิดพชรี 
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ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     สวนที่  5  การขับเคลื่อนผนพัฒนา 
                   สูการปฏิบัติ 
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   ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส ำนักงำนเขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ 

 

สวนที่ 5 
การบริหารผนสูการปฏิบัติ 

 

ภาพความส าเรใจ 
 แ. สรຌางความรูຌความขຌา฿จการด านินงานตามผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 ฿หຌบุคลากร฿นหนวยงาน  
สรຌางความตระหนัก฿นภารกิจทีไจะตຌองด านินการ฿หຌประสบความส ารใจ รวมทัๅงประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌมีสวน
กีไยวขຌอง (Stake holders) รับทราบพืไอ฿หຌการสนับสนุน ฿หຌความรวมมือพืไอการระดมทรัพยากร ฯลฯ 
 โ. ก าหนด฿หຌมีผูຌก ากับดูลตัวชีๅวัดละผูຌกใบขຌอมูล฿นตละตัวชีๅวัด ละจัดท าครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชีๅวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าป 
 ใ. มอบหมาย฿หຌรองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละผูຌอ านวยการกลุม รับผิดชอบ 
งานการปฏิบัติราชการตามผน/นยบาย ละมอบหมาย฿หຌมีจຌาภาพหลักละจຌาภาพรอง ฿นการประสาน ก ากับ 
ติดตาม ประมินละรายงานผลการด านินงาน 
 4. จัดท าละด านินการลดรอบระยะวลา ลดขัๅนตอนการด านินงาน ก ากับติดตาม฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ด านินการ ตามกรอบระยะวลาของขัๅนตอนการด านินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดท าบบวัดความพึงพอ฿จ฿นกระบวนงานบริการของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา พืไอน าขຌอมูล 
มาพัฒนาปรับปรุงกຌเขคุณภาพการ฿หຌบริการ 
 ่. ก าหนด฿หຌมีการติดตามผลการด านินงาน พืไอรับทราบปัญหา อุปสรรค ละก าหนดนวทางกຌเข 
 

เงื่อนไขความส าเรใจ 
 การน านยบายเปสูการปฏิบัติเดຌอยางป็นรูปธรรมละบรรลุปງาหมายทีไก าหนด มีงืไอนเขความส ารใจ ดังนีๅ 
 แ. ผูຌบริหารทุกระดับทีไกีไยวขຌอง มีความจริง฿จตอการพัฒนาการศึกษา การบริหารจัดการ ของส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ พืไอยกระดับคุณภาพการศึกษา฿หຌสูงขึๅน ดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ความคุຌมคา ละการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 โ. หนวยงานละสถานศึกษา ตຌอง฿ชຌผนป็นครืไองมือ฿นการพัฒนา 
 ใ. ประชาสัมพันธ์ สรຌางความขຌา฿จกผูຌกีไยวขຌองทุกระดับ 
 4. การประสานความรวมมือ฿นการด านินงาน ละการระดมทรัพยากรจากทุกฝຆาย 
 5. มีสวนรวมรับผิดชอบ฿นการจัดการศึกษารวมกัน 

 หากงืไอนเขดังกลาวขຌางตຌนเดຌรับการตอบรับจากผูຌบริหาร ผูຌปฏิบัติงานทัๅงผูຌรับผิดชอบหลักละผูຌสนับสนุน 
อยางจริงจังละตอนืไอง รวมทัๅงก าหนดนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผล อยางป็นระบบกิดผล 
ป็นรูปธรรม การพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. 256ใ – 2565ี ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ มีประสิทธิภาพ ละกิดความคุຌมคา ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 



 

ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระยะ ใ ป (พ.ศ. ๒๕6ใ – ๒๕65ี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

























การประชุมจัดท าผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565ี 
ผานระบบ Facebook Live  สพป.ระยอง เขต 2 

เมื่อวันที่ แ4 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 
 

ผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -  2565ี 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

คณะผูຌจัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

     1. นายธันวา  ลิไมสถาพร      ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 
     2. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ     รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 
     3. นายกัมพล จริญรักษ์     รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 
     4. นายอภิชัย ธิณทัพ                รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 
     5. ผูຌอ านวยการกลุม  ละผูຌอ านวยการหนวยตรวจสอบภาย฿น  

คณะท างาน   

     1. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ       รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 

     โ. นางสาวพิชชนาภา  มธวัน        ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน  
     ใ. นางสาวนริดา คุຌมคง                นักวิคราะห์นยบายละผน ช านาญการพิศษ                                         
     4. นางสงดือน วงษ์มณี              นักวิคราะห์นยบายละผน ช านาญการ                                          
     5. นางสาวอลิสา คชารัตน์             นักวิคราะห์นยบายละผน ปฏิบัติการ                                          
     6. นายสิทธิพงศ์  สนห์                จຌาหนຌาทีไคอมพิวตอร์                                 
     7. นายบุญฤทธิ่ รักษาการณ์           จຌาหนຌาทีไคอมพิวตอร์ 
     8. นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์ทิพรัตน์    จຌาหนຌาทีไธุรการ 

 

 

 
                                                รวบรวม รียบรียง รูปลม  :  นางสาวนิรดา  คุຌมคง 
                                                                 ออกบบปก  :  นางสาวสุภาภรณ ์ วงศ์ทิพรัตน์     

            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


