
 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ

อกสารล าดับทีไ  แ/โ56โ

กลุ่มนยบายละผน

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rayong Primary Educational Service Area Office 2 
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ค น  
 

 

 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง  ขต โ ป็นหนวยงานภาย฿ตຌการก ากับ 
ดูล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลัก ฿นการสงสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานเดຌจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ563 
พืไอสรุปภาพรวมผลการด านินงานความส ารใจตามผนงาน/ครงการทีไตอบสนองนยบาย กลยุทธ์ จุดนຌน  
฿นการขับคลืไอนการบริหารจัดการศึกษา ฿หຌมีคุณภาพสูความส ารใจตามปງาหมาย ภารกิจ ละบริบทของ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ทีไเดຌรับมอบหมาย฿นรอบปี ดยมี
รูปบบ นวคิด วิธีการ ละยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ฿นการจัดการศึกษาอยางตอนืไอง ละมี
ความรับผิดชอบตอผลการด านินงาน กอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพ 
พืไอพัฒนาการศึกษา฿หຌเป฿นทิศทางทีไสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงของประทศ ตลอดจนผยพร 
ประชาสัมพันธ์สูสาธารณชนเดຌรับทราบ 

  ขอขอบคุณรงรียนละบุคลากร฿นสังกัดทุกทาน  ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองทุกฝຆาย ทีไมีสวนรวม
฿นการสงสริม สนับสนุนละขับคลืไอนภารกิจ ละตัๅง฿จทุมทจนประสบผลส ารใจอยางดียิไง ฿นการพัฒนา  
การบริหารจัดการศึกษา สุดทຌายนีๅขอป็นก าลัง฿จ฿หຌกับทุกทานปฏิบัติงานอยางตอนืไอง พืไอดใกละยาวชน   
เดຌป็นอนาคตของชาติทีไดี มีคุณภาพ ป็นก าลังส าคัญ฿นการพัฒนาประทศทีไยัไงยืนตอเป เวຌ ณ อกาสนีๅ ละ
หวังป็นอยางยิไงวาคงจะป็นประยชน์ตอการบริหารจัดการ ละพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานกหนวยงาน  
ทางการศึกษาละผูຌทีไสน฿จทัไวเป 

 

 

 

 

                                                                         นายจรัญ  หวานค า 
                        ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ   
                                                                      แ5  กุมภาพันธ์  โ56ไ           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
 

 
 

                             หนຌา 
 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

สำรบัญตำรำง 
สวนทีไ แ  บริบทองค์กร                  1 
         คณะผูຌบริหาร         โ 
         องค์คณะบุคคล                                    5  
                           ครงสรຌางการบริหาร        6 
                           สภาพทัไวเป         8 
                           ขຌอมูลพืๅนฐานทางการศึกษา               10 
                           ผลสัมฤทธ์ิทางการรียน       แ9 
 

สวนทีไ โ ทิศทางการจัดการศึกษา               โ5   
    พระบรมราชบายดຌานการศึกษาของ฿นหลวงรัชกาลทีไ แเ                 โ6 
                          ละพระบรมวงศานวุงศ์ 
    ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. โ56แ-โ5่เ                 โ7 
    ผนการศึกษาหงชาติ ิพ.ศ. โ56เ – โ5็้ี                             โ้ 
                      ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                          ใเ 
                      นยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                      ใแ 
                           ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ                      
    ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา      ใ5 
                          ประถมศึกษาระยอง ขต โ 
          วิสยัทัศน์                           ใ5   
           คานิยมองค์การ                  ใ5 
                            พันธกิจ                                                                        35 
                            ยทุธศาสตร์การด านินงาน                                                  36 
          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพผูຌรียน      39 
     Rayong2 Model     
 
 
 

 



 

 
 

สำรบัญ (ตอ) 
 

 

 

                    หนຌำ 
 

สวนทีไ ใ ผลการด านินงาน                         41 
   ผลการด านนิงานตามผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

          ครงการสงสริมการจัดประสบการณ์รียนรูຌพืไอพฒันาทักษะดຌาน        41 

                               คຌดดิๅง ิCodingี ระดับอนุบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

          ครงการพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย ปีงบประมาณ       43 

                               พ.ศ. 2563 

              ครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรมละธรรมาภิบาล฿น                 4ไ 

                               สถานศึกษา ิครงการรงรียนสจุริตี 
          ครงการติดตาม ตรวจสอบ ดูลชวยหลอื นะน า กຌปัญหา             45 

                               การจัดการรียนทางเกลผานดาวทียม ประจ าปีงบประมาณ  
                               พ.ศ. โ56ใ 

              ครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอืขายการศึกษาสุนทรภู             46 

                               กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ       
              ครงการขงขันกีฬา กรีฑานักรียน ระยอง โ กมส์ ปี 6ใ            ไ็ 

              ครงการนะนวการศึกษาตอละการมีงานท า฿นสถาน                   ไ่ 

                               ประกอบการ ิบบทวิภาคีี 
              ครงการยกระดบัขยับสี ิผลสัมฤทธิ์ทางการรียนี O-NET                 ไ้ 

                              ป็นลิศ ประจ าปีการศึกษา โ56ใ 

              ครงการประชุมสัมมนาการขับคลืไอนนยบาย แเ อ สูความป็นลิศ    5เ 

                             ละการพิไมศักยภาพการบรหิารจัดการ฿หຌกิดสัมฤทธิผล 
 

สวนทีไ  ไ  ผลงานทีไภาคภูมิ฿จ                  5โ 

          ผลการทดสอบ NT                                           52 
         ผลการทดสอบ  O-NET                                                     53 

                 ผลการติดตามละประมินผล การบริหารจัดการศึกษา                 5ไ 

                   ขัๅนพืๅนฐาน ิตัวชีๅวัดความส ารใจตามยุทธศาสตร์ผนปฏิบัติราชการี  
 



 
 

สำรบัญ (ตอ) 
 

 

 

                    หนຌำ 
 

 

                 ผลการประมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรอง            54 

                   การปฏิบัติราชการ  
                 ผลการติดตามละประมินผลการบริหารละการจัดการศึกษา        55 

                    ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน 

                    ขตพืๅนทีไการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญตำรำง 
 

 

 

 

                    หนຌำ 
 

  ตารางทีไ  แ  จ านวนบุคลากร สพป.ระยอง ขต 2                  แเ 

  ตารางทีไ  โ  จ านวนขຌาราชการครู฿นสถานศึกษายกรายอ าภอ                                      11 

  ตารางทีไ  ใ  จ านวนสถานศึกษา ละจ านวนนักรียนยกรายอ าภอ                                 แ2 

  ตารางทีไ  ไ  สดงขຌอมูลรงรียนดีประจ าอ าภอ ิรงรียน฿นฝันี                                    13 

  ตารางทีไ  5  สดงขຌอมูลรงรียนประชารัฐ                                                              13 

  ตารางทีไ  6  สดงขຌอมูลรงรียนคุณภาพประจ าต าบล                                                 13 

  ตารางทีไ  ็  สดงขຌอมูลรงรียนขนาดลใก ิจ านวน เ – แโเ คนี                                 14 

  ตารางทีไ  ่  สดงขຌอมูลการ฿ชຌงบประมาณของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา                       แ5 
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ        
  ตารางทีไ  ้  สดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)                    1้ 
                    ปีการศึกษา โ55้-โ56โ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 6  
                    จ านกตามกลุมสาระการรียนรูຌ 
 ตารางทีไ แเ  สดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)                    โเ 
                    ปีการศึกษา โ55้-โ56โ นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ  
                    จ านกตามกลุมสาระการรียนรูຌ 
 ตารางทีไ แแ  รຌอยละทีไพิไมขึๅน/ลดลงของนักรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษา          โแ 

                    ระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิOrdinary National Educational Test : O-NET) 

 ตารางทีไ 1โ  รຌอยละทีไพิไมขึๅน/ลดลงของนักรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษา          โโ 

                    ระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิOrdinary National Educational Test : O-NET) 

 ตารางทีไ 13  สดงคะนนฉลีไยรຌอยละผลการประมินการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิNT)                  2ใ 

                    ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 3  ระหวางปีการศึกษา 2559 – 256โ 

 ตารางทีไ 14  ผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌรียน                               โไ 

                    ิReading Test : RT)  ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 1 ปีการศึกษา 256โ 
  



 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
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บริบทองค์กร 
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รายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
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คณะผูຌบริหาร 

น ยธนว ะะลมสถ พร 
ผอ นวยก รส นกง น ขตพนทก รศกษ ปร ถมศกษ ร ยองะ ขตะ2 

น งอ พยะะอดมพฤกษช ต 

รองผอ นวยก รส นกง น ขตพนทก รศกษ ปร ถมศกษ ร ยองะ ขตะ2 



 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
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น ยกมพละะ จรญรกษ์ 

รองผอ นวยก รส นกง น ขตพนทก รศกษ ปร ถมศกษ ร ยองะ ขตะ2 

น ยอภชยะะธณทพ 

รองผอ นวยก รส นกง น ขตพนทก รศกษ ปร ถมศกษ ร ยองะ ขตะ2 



 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

4 
 

             

ผูຌอ านวยการกลุมส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
 

 

นางปานรดา  สิริบุญบันดาล 
ผูຌอ านวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

รักษาการ฿นต าหนง ผูຌอ านวยการกลุมพัฒนาครู 
ละบคุลากรทางการศกึษา/กลุมกฎหมายละคดี 

นางสาวอมุา  ศรีชัย 
ผูຌอ านวยการกลุมบริหารงานการงินละสินทรัพย ์

นางสาววัลลภา  รักษ์สังข์ 
ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา 

 

นางสาวประภา  ก าหนิดพชร 
ผูຌอ านวยการหนวยตรวจสอบภาย฿น 

นางสาวพินิตา  อียๆบกงเชย 
ผูຌอ านวยการกลุมอ านวยการ 

น งจ รสะะมล ภ 

ผอ นวยก รกลมน ทศะ 
ตดต ม ล ปร มนผลก รจดก รศกษ  

ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน รักษาการ฿นต าหนง 
กลุมสงสริมการศกึษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

ขຌอมูล ณ วันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆใ 



 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 
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     2.                       3.                       4.                        5. 
 

 

 

 

 

 

    6.                        7.                       8.                        9. 

 

 1. นายธันวา  ลิไมสถาพร     ผอ.สพป.รย. โ                       ประธานกรรมการ 
   โ. นายอภาส ชูชวย             ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานบรหิารการศึกษา  กรรมการ 

      3. นายศักรินทร์ สายัณห์    ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  กรรมการ 

 ไ. นางสมพร ตันงิน        ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการศึกษาปฐมวัย                 กรรมการ 

  5. นางวาริน จ ารัส     ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม  กรรมการ 

 ๆ. นางสาวอิสรีย์ ปานงาม    ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานวิจัยละประมินผล              กรรมการ 

 7. นางสาวกมลมาลย์ ชาวนืๅอด ี ผูຌทนผูຌบริหารสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานของรฐั     กรรมการ 

 ่. นางอรพิน รอว์ลีไ  ผูຌทนผูຌบริหารสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานอกชน     กรรมการ 

 ้. นางจ ารัส มีลาภ     ผอ.กลุมนิทศ ติดตามละประมินผลฯ   กรรมการละลขานุการ 
    

                                                             ิขຌอมูล ณ วันทีไ ๆ  ตุลาคม  โ5ๆใี 

              

 

องค์คณะบุคคล 

1. 
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  การจัดครงสรຌางการบริหารงาน ประกอบดຌวย 1) กลุมอ านวยการ 2) กลุมบริหารงานบุคคล         
ใี กลุมพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา ไี กลุมนิทศ ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา           
5) กลุมบริหารงานการงินละสินทรัพย์ 6) กลุมนยบายละผน 7) กลุมสงสริมการศึกษาทางเกล 
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 8) กลุมสงสริมการจัดการศึกษา ้ี หนวยตรวจสอบภาย฿นละ       
10) กลุมกฎหมายละคดี  พืไอสรຌางกลเกสงสริม สนับสนุน ชวยหลือ ก ากับ ดูลสถานศึกษาทีไมีสภาพ    
ละบริบททีไตกตางกัน฿หຌมีความพรຌอม฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตามกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา มุงนຌนการสรຌางขีดสมรรถนะ
การบริหารจัดการ฿หຌมีศักยภาพ ละสนับสนุนการจัดการศึกษาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครงสรຌางการบริหาร 

ครงสรຌางการบริหารงาน 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

ผูຌอ านวยการ 

สพป.ระยอง ขต โ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น 

กลุมอ านวยการ 

กลุมสงสริมการจัดการศึกษา 

กลุมบรหิารงานการงินละสินทรพัย์ 

 

กลุมบรหิารงานบุคคล 

กลุมพัฒนาครูละบคุลากร 
ทางการศกึษา 

กลุมกฎหมายละคด ี

กลุมสงสริมการศกึษาทางเกล  
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

กลุมนยบายละผน 

 

กลุมนิทศ ตดิตามละประมินผล       
การจัดการศกึษา 

คณะอนกุรรมการศกึษาธิการ 
จังหวัดระยอง ิอกศจ.ี 

คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดระยอง ิกศจ.ี 

หนวยตรวจสอบภาย฿น 

รองผูຌอ านวยการ 
สพป.ระยอง ขต โ 

สถานศกึษา฿นสังกัด 
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             ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ปຓนองค์กรทางการศึกษาทีไตัๅงขึๅน       
ตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. โ5ไๆ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี  
พ.ศ. โ55ใ  มาตรา ใไ  วรรคหนึไง ก าหนดวา การบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา     
฿หຌจัดท าปຓนประกาศกระทรวง ละ฿หຌระบุอ านาจหนຌาทีไของตละสวนราชการเวຌ฿นประกาศกระทรวง       
ซึไงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเดຌระบุอ านาจหนຌาทีไของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา เวຌดังนีๅ 

1. จัดท านยบาย ผนพัฒนาละมาตรฐานการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา฿หຌสอดคลຌอง 
กับนยบายมาตรฐานการศึกษา ผนการศึกษา ผนพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละความตຌองการของทຌองถิไน 

2. วิคราะห์การจัดตัๅงงบประมาณงินอุดหนุนทัไวเปของสถานศึกษาละหนวยงาน ฿นขตพืๅนทีไ 
การศึกษา ละจຌงการจัดสรรงบประมาณทีไเดຌรับ฿หຌหนวยงานขຌางตຌนรับทราบ รวมทัๅงก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงสริม สนับสนุน ละพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา฿นขตพืๅนทีไการศึกษา 
4. ก ากับ ดูล ติดตามละประมินผลสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานละ฿นขตพืๅนทีไการศึกษา 

5. ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ละรวบรวมขຌอมูลสารสนทศดຌานการศึกษา฿นขตพืๅนทีไการศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดຌานตาง โ รวมทัๅงทรัพยากรบุคคลพืไอสงสริม สนับสนุน     
การจัดละพัฒนาการศึกษา฿นขตพืๅนทีไการศึกษา 

       ็.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ละประมินผลสถานศึกษา฿นขตพืๅนทีไการศึกษา 

       ่.  ประสาน สงสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอกชน องค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไน รวมทัๅงบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ละสถาบันอืไน 

ทีไจัดการศึกษารูปบบทีไหลากหลาย฿นขตพืๅนทีไการศึกษา 
       ้.  ด านินการละประสานงาน สงสริม สนับสนุนการวิจัยละพัฒนาการศึกษา฿นขตพืๅนทีไ

การศึกษา 
     แเ. ประสาน สงสริม การด านินงานของคณะอนุกรรมการละคณะท างานดຌานการศึกษา 

     แแ. ประสานการปฏิบัติราชการทัไวเปกับองค์กรหรือหนวยงานตาง โ ทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน ละ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿นฐานะส านักงานผูຌทนกระทรวงศึกษาธิการ฿นขตพืๅนทีไการศึกษา 

     แโ. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนกีไยวกับกิจการภาย฿นขตพืๅนทีไการศึกษาทีไมิเดຌระบุ฿หຌปຓนหนຌาทีไของ
หนวยงาน฿ดดยฉพาะ หรือปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
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๏๓  ลขทีไ ๙๙/ํ หมูทีไ ๏ ต าบลวังหวຌา อ าภอกลง จังหวัดระยอง รหัสเปรษณีย์ โแแแเ  
ทรศัพท์ติดตอ เ ใ่6็ แแ่เ ทรสาร เ ใ่6็ โ5แ6 วใบเซต ์ 
http://www.rayong2.go.th   

สภาพทัไวเป 
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ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาระยอง ขต โ สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา฿นสังกัด 
จ านวน ่็ รงรียน มีขตบริการ฿นพืๅนทีไ ใ อ าภอ ประกอบดຌวย อ าภอกลง อ าภอวังจันทร์ ละ 

อ าภอขาชะมา จังหวัดระยอง 
 

          อาณาขต 
 

อ าภอกลงตัๅงอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาขตติดตอกับขตการปกครองขຌางคียง
ดังตอเปนีๅ 

ทิศหนือ ติดตอกับอ าภอวังจันทร์ละอ าภอขาชะมา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอ าภอกงหางมวละอ าภอนายายอาม (จังหวัดจันทบุร)ี 
ทิศ฿ตຌ จรดอาวเทย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอ าภอมืองระยอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผนทีไสดงทีไตัๅงสถานศึกษา฿นสังกัด 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ มีภารกิจหลัก฿นการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยละการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีหนຌาทีไสงสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา฿นสังกัด    
จ านวน ่็ รงรียน บงปຓนครือขายการศึกษา จ านวน 6 ครือขาย มีนักรียน จ านวน แ็,ๆ้้ คน       
ครูละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน แ,แโ่ คน ิขຌอมูล ณ วันทีไ โเ กรกฎาคม โ5ๆใี ดยมอบหมาย           
รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 ผูຌอ านวยการกลุม ศึกษานิทศก์  
ละบุคลากร/จຌาหนຌาทีไ ทุกคน รับผิดชอบก ากับ ดูล ละประสานการด านินงานรวมกับครือขายการศึกษา
ละสถานศึกษาทุกหง  

ขຌอมูลสารสนทศ ิขຌอมูล ณ วันทีไ โเ กรกฎาคม โ56ใี 
ตารางทีไ  แ  จ านวนบุคลากร ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 

 

ทีไ ต าหนง จ านวน ิคนี 
1 ผอ.สพป.รย.2               แ 
2 รอง ผอ.สพป.รย.2                      ใ 
3 ศึกษานิทศก์    ่ 
4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค ิโี     โ็ 
5 ลูกจຌางประจ า แ 

6 พนักงานราชการ แ 

7 ลูกจຌางชัไวคราว                          แๆ 
รวม 5็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ขຌอมูลพืๅนฐานทางการศึกษา 
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ตารางทีไ  โ  จ านวนขຌาราชการครู฿นสถานศึกษายกรายอ าภอ 
 

ทีไ อ าภอ ผูຌอ านวยการ
รงรียน 

รองผูຌอ านวยการ
รงรียน 

ขຌาราชการครู รวมทัๅงหมด 

แ กลง 5แ เ ๆเ่ ๆ5้ 
โ วังจันทร ์ แไ เ แใ5 แไ้ 

ใ ขาชะมา แไ แ แใ่ แ5ใ 
รวม 79 แ ่่แ ้6แ 
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ตารางทีไ  ใ  จ านวนสถานศึกษา ละจ านวนนักรียนยกรายอ าภอ 
 

ทีไ อ าภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักรยีน 

รวม 
กอนประถม ประถม ม.ตຌน 

แ กลง 5้ 2ุ617 9,538 666 12,821 

โ วังจันทร ์ แไ 505 1,821 218 2,544 

ใ ขาชะมา แไ 504 1,492 338 2,334 

รวม ่็ 3,626 12,851 1,222 17,699 
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ตารางทีไ  ไ  สดงขຌอมูลรงรียนดีประจ าอ าภอ ิรงรียน฿นฝันี 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ รุน ปีทีไขຌาครงการ 
1 วัดหนองกันกรา ทางกวียน กลง 1 2547 
2 บຌานช าฆຌอ ช าฆຌอ ขาชะมา 1 2547 
3 บຌานชุมสง ชุมสง วังจันทร ์ 2 2550 
4 บຌานสองสลึง สองสลึง กลง 3 2552 
5 เทยรัฐวิทยา 43 (บຌานคลองขตี ปຆายุบ฿น วังจันทร ์ 3 2552 

 

ตารางทีไ  5  สดงขຌอมูลรงรียนประชารัฐ 
 

ทีไ รงรียน ต าบล อ าภอ รุน ปีทีไขຌาครงการ 
1 วัดนินขาดิน ทุงควายกิน กลง 1 2559 
โ วัดทากง พังราด กลง 2 2561 
3 บຌานหຌวยทับมอญ หຌวยทับมอญ ขาชะมา 2 2561 
4 บຌานคลองบางบอ พลงตาอีไยม วังจันทร ์ ใ โ5ๆใ 
5 บຌานนๅ ากรอย หຌวยทับมอญ ขาชะมา ใ โ5ๆใ 

 

ตารางทีไ  ๆ  สดงขຌอมูลรงรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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ตารางทีไ  ็  สดงขຌอมูลรงรียนขนาดลใก ิจ านวน เ – แโเ คนี 
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งบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร 
ดຌวย฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยองขต โ เดຌรับการ

อนุมัตจิัดสรรงบประมาณ รวมทัๅงสิๅน แไ5,412,032.58 บาท บงประภทงบประมาณรายจายทีไเดຌรับการ
จัดสรรปຓน 5 ประภท เดຌก แี งบด านินงาน จ านวน 32,929,639 บาท   

 โี งบลงทุน จ านวน โ้,230,211.95 บาท  
 ใี งบบุคลากร จ านวน 5,061,000 บาท  
 4ี งบงินอุดหนุน จ านวน ็ไ,870,190 บาท  
 5ี งบรายจายอืไน จ านวน ใุใโเุ้้แ.ๆใ บาท  

งบประมาณรายจายรวม จ านวน แไ5,412,032.58 บาท มีงบประมาณคงหลอื จ านวน 
ใุๆใไุ็ไ่.ไ้ บาท  

ตารางทีไ ่ สรุปขຌอมูลการ฿ชຌงบประมาณของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3  

ิขຌอมูลระหวางวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆโ – ใเ กันยายน โ5ๆใ จากระบบ GFMISี 

ประภท 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ทีไเดຌรับ 

งบประมาณ 
ทีไ฿ชຌเป 

งบประมาณ 
คงหลือ 

งบด านินงาน ใโ,929,639 32,891,107 38,532 
งบลงทุน 29,230,211.95 26,151,951.54 3,078,260.41 
งบบุคลากร 5,061,000 4,704,243.84 356,756.16 
งบงินอุดหนุน 74,870,190 74,739,206.13 130,983.87 
งบรายจายอืไน 3,320,991.63 3,290,775.58 30,216.05 

รวมทัๅงสิๅน 145,412,032.58 141,777,284.09 3,634,748.49 
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฿นการด านินงานการบริหารงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. โ5ๆใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรຌน ฿นการศึกษา คຌนควຌา หาความรูຌ 
มีความคิดชิงระบบ มีความสามารถรับรูຌ รียนรูຌ ละน าเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงละพัฒนางาน กຌาวทันการ
ปลีไยนปลง  

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  เดຌวางผนการ฿ชຌงบประมาณ ตาม
มาตรการพิไมประสิทธิภาพ ละนวทางการติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณรายจายประจ าปละควบคุมการ
฿ชຌงบประมาณอยางปຓนระบบ สรุปรายงานผล฿นการบรหิารงบประมาณ ดยยึดหลักความถูกตຌองตามระบียบ
กฎหมายทีไก าหนด มีความปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ ละกิดผลคุຌมคา฿นการ฿ชຌงบประมาณอยางปຓนระบบละ
กิดประสิทธิภาพ ดังนีๅ 

แ. งบด านินงาน 

แ.แ งบประมาณพืไอการบริหารส านักงาน พืไอปຓนคา฿ชຌจาย฿นการบริหารส านักงาน           
คาสาธารณูปภค ละพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของส านักงานขตพืๅนทีไละจดุนຌนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  

แ.โ งบประมาณพืไอด านินครงการตามทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ก าหนดการบริหารงบประมาณ งบด านินงาน มีกระบวนการ ดังนีๅ 

แี ศึกษานวทาง กรอบการด านินงาน ของงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยศึกษายุทธศาสตร์ จุดนຌน ตัวชีๅวัด พืไอ฿หຌสอดคลຌองตามนยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จังหวัดระยอง ละส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ พืไอจัดท าผนปฏิบตัิการประจ าป ดยก าหนดมาตรการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตามนยบาย แเ อ สูความปຓนลิศ เดຌก  

อ.แ อนุบาลดดดน   อ.โ อานกงขียนสวย 

อ.ใ อากับกริยาด ี   อ.ไ ICT พืไอการรียนรูຌ  
อ.5 อังกฤษสืไอสาร   อ.ๆ อนามัยขใงรง 
อ.็ อาชพีพืๅนฐาน   อ.่ O-NET ปຓนทีไหนึไง 
อ.้ อาซียนสรຌางสรรค์  อ.แเ องค์กรหงความรวมมือ 

โี ตงตัๅงคณะกรรมการละคณะท างาน พืไอจัดท าผนปฏิบัติการประจ าปละปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ใี ฿หຌทุกกลุมงาน หนวยตรวจสอบภาย฿น ละครอืขายการศึกษา สงครงการ/กิจกรรม 
สนอผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ ดยสนอผานกลุมนยบายละผน พืไอรวบรวมน าขຌาทีไประชุมพืไอ
พิจารณาการอนุมัติครงการละงบประมาณ 

ไี ประชุมคณะกรรมการ ละคณะท างาน จัดท าผนปฏบิัติการประจ าป ดยด านินการ
บบมีสวนรวมจากผูຌมีความรูຌความสามารถทีไกีไยวขຌอง ละผูຌทีไกีไยวขຌอง พืไอวิคราะห์ นยบาย ละมาตรฐาน
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ของกระทรวงศึกษาธิการ ละน าผลการวิคราะห์ สังคราะห์ผนฯ ปกอน พืไอ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการจัดท า
ผนปฏิบัติการประจ าป ละรวมกันพิจารณากลัไนกรองครงการ/กิจกรรมละงบประมาณ พืไออนุมัติครงการ
บรรจุ฿นผนปฏิบัติการประจ าปของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ตามกรอบวงงิน
ทีไเดຌรับจัดสรร 

5ี จัดท าลมผนปฏิบัติการประจ าป ละจกอกสารผนปฏิบัติการประจ าป฿หຌกลุม/
หนวยงาน ละครือขายการศึกษา ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการด านินงาน ละผยพรประชาสัมพันธ์ผนปฏิบัติ
การประจ าป ทางวใบเซต์ www.rayong2.go.th 

ๆี กลุม/หนวยงาน ละครือขายการศึกษา ด านินการตามครงการ/กิจกรรม ทีไก าหนด 

็ี  ต ิดตาม ตรวจสอบ ละประ ม ินผลการจ ัดท า ครงการ/ก ิจกรรม  สร ุปผล            
การด านินงาน ละจัดท ารายงานผลการด านินงาน มืไอสิๅนสุดครงการทุกครงการ 

ผลการด านนิงาน 

แ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ เดຌจัดท าครงการ/กิจกรรม               
ตามผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ตามภารกิจละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ นยบาย 
ละกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานจังหวัดระยอง ละ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

โ. ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ เดຌรับ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จ านวน 5,000,000 บาท ละเดຌรับ
งบประมาณปลายปพิไมติม จ านวน ไ00,เเเ บาท ละจากส านักตางโ ฿นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จ านวน ใๆ,219,648 บาท ดยส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง     
ขต โ เดຌบงงบประมาณ ดังนีๅ 

โ.แ คา฿ชຌจาย฿นการบริหารจดัการส านักงานขต ิงบประจ าี จ านวน โ,ไเ0,000 บาท 

โ.โ คา฿ชຌจาย฿นการด านินงานตามภาระงานละการติดตามคุณภาพการศึกษา           
รวม 33 ครงการ จ านวน 3,เเเ,เเเ บาท 

โ.ใ คา฿ชຌจาย฿นการด านินงาน ตามทีไส านักอืไนโ จัดสรร อาทิชน คาตอบทนผูຌปฏิบัติงาน
฿หຌราชการ ิคาจຌางี คาชาบຌาน คา฿ชຌจายบรหิารจัดการรงรียนขนาดลใก คา฿ชຌจายดนิทางเปราชการ     
ตามครงการ ฯลฯ จ านวน ใๆ,219,648 บาท 

โ.ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ฿ชຌจายงบประมาณละมีผล       
การบิกจายปຓนเปตามหຌวงวลาทีไก าหนด ละตรงตามวัตถุประสงค์ มีการ฿ชຌงบประมาณอยางคุຌมคาละ      
มีประสิทธภิาพ กิดประยชน์ตอผูຌรียน สง฿หຌผลสัมฤทธิ์ทางการรียนการสอนของนักรียน฿นสังกัดสูงขึๅน  

โ.5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ มีผลการบิกจาย            
งบด านินงาน สิๅนเตรมาส ไ ิใเ กันยายน โ563ี ปຓนล าดับทีไ 10 จากการรียงล าดบัรຌอยละของผล      
การบิกจายส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา แ่ใ ขต ทัไวประทศ 

http://www.rayong2.go.th/


 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

18 
 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ เดຌตระหนักละ฿หຌความส าคัญ 

กับการรับฟัง การมีปฏิสัมพันธ์ สังกตความตຌองการ ละความคาดหวังของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌ 
สวนสีย฿นการจัดการศึกษา 

จากนวทางการปฏิรูปการรียนรูຌสูผูຌรียนของ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง    
ขต ๎ บนปງาหมายดใกทีไอยู฿นวัยการศึกษาภาคบังคับของ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง    
ขต ๎ ตຌอง 

แ. เดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงละมีคุณภาพทุกคน 

๎.  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ผูຌบริหารสถานศึกษา ขຌาราชการ
ครูละบุคลากรทางการศึกษา ละคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตຌอง฿ส฿จ฿นการสรຌางประสิทธิภาพ  

฿นการจัดการรียนรูຌของรงรียน 

ใ. ทุกภาคสวนของจังหวัดตຌองมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาของ ส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ 

ไ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ตຌองติดตามการท างาน         
ทุกประดใน ละรายงานความคลืไอนเหวปຓนระยะ 

ดยน าความตຌองการของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ฿นการจัดการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ มาปรับผลผลิตละบริการพืไอตอบสนองความตຌองการ ฿หຌ            
หนือความคาดหวังทีไสอดคลຌอง สมดุล มีความลงตัวละกิดผลอยางปຓนรูปธรรม ขณะดียวกันกใรงด านินการ
฿หຌสถานศึกษามีความ฿กลຌชิดละสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ดຌวยนวัตกรรมทางการบริหารของส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ฿นการสวงหาความรวมมือจากภาคประชาชนทีไสน฿จ
การศึกษา อยากหในการจัดการศึกษาปຓนเป฿นทิศทางทีไตຌองการของชุมชนละสังคม พืไอรวมคิด–รวมท า 
กับชุมชน เดຌขຌามามสีวนรวม฿นการจัดการศึกษาบนปງาหมายคุณภาพผูຌรียน ไ    ดใกดีสารภีทะล ิปຓนดใกดี 
รียนรูຌดี ทักษะชีวิตดี ทักษะอาชีพดีี 
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52.58 

36.30 
37.99 34.90 40.51 

49.07 

32.90 35.55 34.42 

37.99 

ระดับขต 

ระดับประทศ 

 

 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิO-NET) ปการศึกษา โ5ๆเ-โ5ๆโ ของนักรียน 
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๆ ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ฿นกลุมสาระการรียนรูຌ ทียบกับระดบัประทศ ฿นภาพรวม
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ดังนีๅ 

ตารางทีไ ้ สดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา โ5ๆเ-โ5ๆโ  นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๆ จ านกตามกลุมสาระการรียนรูຌ 

 

กลุมสาระ
การรียนรูຌ 

ระดับขตพืๅนทีไ ระดับสังกัด ระดับประทศ ปรียบทยีบ
กับระดับ 
ประทศ      

ปีการศึกษา 
โ56โ 

ปกีาร 
ศกึษา  
โ56เ 

ปกีาร 
ศกึษา
โ56แ 

ปกีาร 
ศกึษา
โ56โ 

ปกีาร 
ศกึษา
2560 

ปกีาร 
ศกึษา
2561 

ปกีาร 
ศกึษา
2562 

ปกีาร 
ศกึษา
2560 

ปกีาร 
ศกึษา
2561 

ปกีาร 
ศกึษา
2562 

ภาษาเทย 5เ.้ใ 5้.่เ 5โ.5่ ไ5.โ้ 5ไ.ๆแ ไ็.้5 ไๆ.5่ 55.้เ ไ้.เ็ ืใ.5แ 

คณิตศาสตร์ ไเ.โเ ไเ.ใแ ใๆ.ใเ ใ5.55 ใ5.ๆ5 ใแ.ๆเ ใ็.แโ ใ็.5เ ใโ.90 ืใ.ไเ 

วิทยาศาสตร์ ไแ.ไๆ ไโ.ไ5 ใ็.้้ ใ่.แใ ใ่.่ใ ใไ.ใเ ใ้.แโ ใ้.้ใ 35.55 ืโ.ไไ 

ภาษาอังกฤษ ใ็.แๆ ไเ.แไ ใไ.้เ ใโ.็ใ ใ5.ไ็ ใเ.่ๆ ใๆ.ใไ ใ้.โไ 34.42 ืเ.ไ่ 

สังคมศึกษา - - - - - - - - - - 

ฉลีไย ไโ.ไไ ไ5.6่ ไเ.5แ ใ็.้ใ ไแ.แไ ใ6.แ่ ใ้.็้ ไใ.แไ ใ็.้้ ืโ.ไ6 

จากตารางจะหในเดຌวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิO-NET) ของนักรียน     
฿นสังกัด ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๆ ฿นภาพรวมมีคะนนคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศรวมทุกกลุมสาระ รຌอยละ 
โ.ไๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 ปรียบทยีบรຌอยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา โ56โ ของนักรียน
ชัๅนประถมศึกษา ปีทีไ 6 จ านกตามกลุมสาระการรียนรูຌ ระหวางระดับขตพืๅนทีไละระดับประทศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 
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54.78 

25.30 

29.82 
29.10 34.75 

55.14 

26.73 
30.07 

33.25 

36.30 

ระดบัเขต 

ระดบัประเทศ 

ตารางทีไ แเ สดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขัิๅนพืๅนฐาน (O-NET) ปการศึกษา โ5ๆเ-โ5ๆโ 
นักรียนชัๅนมธัยมศึกษาปทีไ ใ จ านกตามกลุมสาระการรยีนรูຌ 

 

กลุมสาระ
การรียนรูຌ 

ระดับขตพืๅนทีไ ระดับสังกัด ระดับประทศ ปรียบทยีบ
กับระดับ 
ประทศ      

ปีการศึกษา 
โ56โ 

ปกีาร 
ศกึษา
โ56เ 

ปกีาร 
ศกึษา
โ56แ 

ปกีาร 
ศกึษา
โ56โ 

ปกีาร 
ศกึษา
2560 

ปกีาร 
ศกึษา
2561 

 

ปกีาร 
ศกึษา
2562 

 

ปกีาร 
ศกึษา
2560 

ปกีาร 
ศกึษา
2561 

ปกีาร 
ศกึษา
2562 

ภาษาเทย ไ้.็โ 5ไ.ๆโ 5ไ.็่ ไ่.็็ 55.เไ 55.ๆใ ไ่.โ้ 5ไ.ไโ 55.แไ - เ.ใๆ 

คณิตศาสตร์ โ5.่่ โ็.็แ โ5.ใเ โๆ.55 ใเ.โ่ โ็.แ้ โๆ.ใเ ใเ.เไ โๆ.็ใ - แ.ไใ 

วิทยาศาสตร์ ใโ.โแ ใไ.ไๆ โ้.่โ ใโ.ไ็ ใๆ.ไใ ใเ.โ5 ใโ.โ่ ใๆ.แเ ใเ.เ็ - เ.โ5 

ภาษาอังกฤษ โ่.ไ็ โๆ.ใ้ โ้.แเ ใเ.แไ โ้.แเ ใใ.ๆ้ ใเ.ไ5 โ้.ไ5 ใใ.โ5 - ไ.แ5 

สังคมศึกษา - - - - - - - - - - 

ฉลีไย ใไ.เ็ ใ5.่เ ใไ.็5 ใไ.ไ่ ใ็.็แ ใ6.็เ ใไ.ใใ ใ็.5เ ใ6.ใเ - 6.แ้ 

 จากตารางจะหในเดຌวา นักรยีนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ฿นภาพรวมมีคะนนคาฉลีไยตไ ากวาระดับ 
ประทศ ดยรวมทุกกลุมสาระ รຌอยละ -ๆ.แ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ปรียบทียบรຌอยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา โ56โ 
ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ จ านกตามกลุมสาระการรยีนรูຌระหวางระดับขตพืๅนทีไละระดับประทศ 
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76.02 

31.35 
26.58 25.31 

58.02 

21.93 18.46 
15.04 

ปีการศึกษา โ56แ 

ปีการศึกษา โ56โ 

ตารางทีไ แแ รຌอยละทีไพิไมขึๅน/ลดลงของนักรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน 
ิOrdinary National Educational Test : O-NET) 

 

กลุมสาระการ
รียนรูຌ 

นักรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) 

ตัๅงตรຌอยละ 50 ขึๅนเป ระดับชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 6 

จ านวนนักรียนปีการศึกษา 2561 จ านวนนักรียนปีการศึกษา 2562 

รຌอยละทีไ
พิไมขึๅน/        
ลดลงจาก        

ปกีารศกึษา 
2561 

(+/-) 
ขຌาสอบ 

ผลการทดสอบ 

ตัๅงตรຌอยละ 

50 ขึๅนเป 

รຌอยละ ขຌาสอบ 

ผลการทดสอบ 

ตัๅงตรຌอยละ 
50 ขึๅนเป 

รຌอยละ 

ภาษาเทย 1885 1433 76.02 1815 1053 58.02 - 18.00 

คณติศาสตร์ 1885 591 31.35 1815 398 21.93 - 9.42 

วิทยาศาสตร์ 1885 501 26.58 1815 335 18.46 - 8.12 

ภาษาอังกฤษ 1885 477 25.31 1815 273 15.04 - 10.26 

                 คะนนฉลีไยรวม 39.81 คะนนฉลีไยรวม 28.36 - 11.45 

 จากตารางจะหในเดຌวา จ านวนนักรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน 
(O-NET) ตัๅงตรຌอยละ 5เ ขึๅนเป ดยรวมทุกกลุมสาระตไ าลงจากปการศึกษา โ5ๆแ คิดปຓน รຌอยละ -แแ.ไ5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ปรียบทียบรຌอยละของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 6 ทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิO-NETี รຌอยละ 5เ ขึๅนเป ปีการศึกษา โ56แ ละ ปีการศึกษา โ56โ 
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62.41 

4.38 6.57 

0.36 

65.94 

0.72 1.81 2.90 

ปการศึกษา โ5ๆแ 

ปการศึกษา โ5ๆโ 

ตารางทีไ 12 รຌอยละทีไพิไมขึๅน/ลดลงของนักรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน 
ิOrdinary National Educational Test : O-NET) 

 

กลุมสาระการ
รียนรูຌ 

นักรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) 

ตัๅงตรຌอยละ 50 ขึๅนเป ระดบัชัๅนมธัยมศึกษาปทีีไ 3 

จ านวนนกัรียนปกีารศกึษา 2561 จ านวนนกัรียนปกีารศกึษา 2562 
รຌอยละทีไ
พิไมขึๅน/        
ลดลงจาก       

ปกีารศกึษา 
2561 ขຌาสอบ 

ผลการทดสอบ
ตัๅงตรຌอยละ 

50 ขึๅนเป 

รຌอยละ ขຌาสอบ 

ผลการทดสอบ 

ตัๅงตรຌอยละ 50 

ขึๅนเป 

รຌอยละ 

ภาษาเทย 274 171 62.41 276 182 65.94 + 3.53 

คณติศาสตร์ 274 12 4.38 276 2 0.72 - 3.66 

วิทยาศาสตร์ 274 18 6.57 276 5 1.81 - 4.76 

ภาษาอังกฤษ 274 1 0.36 276 8 2.90 - 2.54 

                   คะนนฉลีไยรวม 18.43 คะนนฉลีไยรวม 17.84 - 1.85 

 จากตารางจะหในเดຌวา จ านวนนักรียนมีคะนนตไ าลงดยรวมทุกกลุมสาระ รຌอยละ แ.่5 ยกวຌน 
กลุมสาระภาษาเทย พิไมขึๅนรຌอยละ ใ.5ใ มีนักรียนขຌาสอบพิไมจากปการศึกษา โ5ๆแ จ านวน โ คน       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ปรียบทยีบรຌอยละของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ ทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขัๅนพืๅนฐาน ิO-NETี  รຌอยละ 5เ ขึๅนเป ปีการศึกษา โ56แ ละปีการศึกษา โ56โ 
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

ดຌานภาษาเทย ดຌานคณิตศาสตร ์ ฉลีไย 

49.03 

49.92 
49.47 

46.46 

44.94 
45.70 ระดับขตพืๅนทีไ 

ระดับประทศ 

ตารางทีไ แใ สดงคะนนฉลีไยรຌอยละผลการประมินการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิNT) ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 3  

ระหวางปการศึกษา 2560-2562 
 

ความ 

สามารถ 

ระดับประถมศึกษาปีทีไ 3 

ระดับขตพืๅนทีไ ระดับสังกัด ระดับประทศ ปรียบทียบ 

กับระดับ 

ประทศ 

ปีการศึกษา 
โ56โ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56เ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56แ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56โ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56เ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56แ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56โ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56เ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56แ 

ปีการ 

ศึกษา 

โ56โ 

ดຌานภาษาเทย 
ิLiteracy) 

5่.้5 ๆแ.แๆ ไ้.เใ 5แ.้ไ 5โ.็ใ ไๆ.เเ 5โ.ๆ็ 5ใ.แ่ ไๆ.ไๆ ื โ.5็ 

ดຌาน
คณิตศาสตร์ 

ิNumeracy) 

ไใ.่ใ 55.็็ ไ้.้โ ใ่.ใ่ ไ็.่้ ไๆ.ๆไ ใ็.็5 ไ็.แ้ ไไ.้ไ ื ไ.้่ 

ฉลีไย 5แ.ใ้ 5่.ไ6 ไ้.ไ็ ไ5.แ6 5เ.ใแ ไ6.ใโ ไ5.โแ 5เ.แ่ ไ5.็เ ื ใ.็็ 

 

 จากตารางจะหในเดຌวา ผลการประมินการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (NT) ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ   
ปการศึกษา โ5ๆโ ฿นภาพรวมมีคะนนคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศคิดปຓนรຌอยละ ใ.็็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ปรียบทยีบรຌอยละผลการประมินการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (NT) ปีการศึกษา โ56โ ของนักรียน
ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ ใ จ านกตามความสามารถทัๅง ใ ดຌานระหวางระดับขตพืๅนทีไละระดับประทศ 
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ตารางทีไ 1ไ ผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌรียน ิReading Test : RT) 

ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 ปการศึกษา 2562 
 

สมรรถนะ 
ระดับประถมศึกษาปีทีไ 1 

ระดับขตพืๅนทีไ ระดับสังกัด ระดับประทศ ปรียบทียบกับระดับประทศ     

การอานออกสียง  ็เ.ๆแ ๆ็.ไ้ ๆ่.5เ + 2.11 

การอานรูຌรืไอง 76.44 72.51 72.81 + 3.63 

รวม 2 สมรรถนะ ็ใ.5โ ็เ.เเ ็เ.66 + 2.86 

 จากตารางจะหในเดຌวา ผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌรียน (RT) ระดับชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ แ ปการศึกษา โ5ๆโ ฿นภาพรวม โ สมรรถนะ มีคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศ คิดปຓน   
รຌอยละ โ.่ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปรียบทียบผลการทดสอบความสามารถดຌานการอานออกของผูຌรยีน (RT) ของนักรียน
ระดับชัๅนประถมศึกษาปีทีไ แ ปีการศึกษา โ56โ ฿นภาพรวม โ สมรรถนะ ระหวางระดับขตพืๅนทีไ
ละระดับประทศ 

64

66

68

70

72

74

76

78

การอานออกสียง การอานรูຌรืไอง รวม โ สมรรถนะ 

70.61 

76.44 

73.52 

68.50 

72.81 

70.66 ระดับขตพืๅนทีไ 

ระดับประทศ 
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ทิศทาง 
การจัดการศึกษา 

 

 

  

         สวนทีไ 2 
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  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง ขต 2 มุงนຌนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หຌตอบสนองตอพระบรมราชบายดຌานการศึกษา ของ฿นหลวง
รัชกาลทีไ แเ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. โ5ๆแ – โ5่เ นยบายของรัฐบาล นยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ละนยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอการจัดการศึกษาทีไมีคุณภาพมาตรฐาน  

สูสังคม อันจะปຓนการสรຌางสังคมเทย฿หຌปຓนสังคม หงการรียนรูຌตลอดชีวิต มีความสุขยัไงยืน  
แ. พระบรมราชบายดຌานการศึกษาของ฿นหลวงรัชกาลทีไ แเ ละพระบรมวงศานวุงศ์ 

     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฿หຌ ดใก
ละยาวชนรักงาน สูຌงานท าจนงานส ารใจ 
      3.2 การฝຄกฝนอบรมทัๅง฿นหลักสูตรละนอกหลักสูตรตຌองมีจุดมุงหมาย฿หຌผูຌรยีนท างาน
ละมีงานท า฿นทีไสุด 
      3.3 ตຌองสนับสนุนผูຌส ารใจหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถลีๅยงตัวองละครอบครัว 
  4. ปຓนพลมืองดี 
      3.4 การปຓนพลมืองดี ปຓนหนຌาทีไของทุกคน 
      3.5 ครอบครัว – สถานศึกษาละสถานประกอบการตຌองสงสริม฿หຌทุกคนมีอกาส 
ท าหนຌาทีไปຓนพลมืองดี 
      3.6 การปຓนพลมืองดี คือ หในอะเรทีไจะท าพืไอบຌานมืองเดຌกใตຌองท า ชน งาน
อาสาสมัคร งานบ าพใญประยชน์ งานสาธารณกุศล ฿หຌท าดຌวยความมีนๅ า฿จละอืๅออาทร 
 
 
 
 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
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โ. ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 – 2580 

มีวิสัยทัศน์ประทศเทย คือ ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว 

ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  หรือปຓนคติพจน์ประจ าชาติวา มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน  

ดยมีปງาหมายการพัฒนาประทศ คือ ประทศชาติมัไนคง ประชาชนมีความสุข ศรษฐกิจพัฒนาอยางตอนืไอง  
สังคมปຓนธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยัไงยืน  ประกอบดຌวย ๒ ยุทธศาสตร ์เดຌก  
ํ. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง  
     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 โ ฿หຌสามารถขับคลืไอนเปเดຌตามทิศทางละ
ปງาหมายทีไก าหนด  

๎. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน  
    มีปງาหมายการพัฒนา ทีไมุงนຌนการยกระดับศักยภาพของประทศ฿นหลากหลายมิติ 

บนพืๅนฐานนวคิด ๏ ประการ เดຌก (ํี ตอยอดอดีต  ดยมองกลับเปทีไรากหงຌาทางศรษฐกิจ อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประพณีวิถีชีวิต ละจุดดนทางทรัพยากรธรรมชาติทีไหลากหลาย รวมทัๅงความเดຌปรียบ 

ชิงปรียบทียบของประทศ ฿นดຌานอืไน โ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับทคนลยีละนวัตกรรม พืไอ฿หຌ 
สอดรับกับบริบทของ ศรษฐกิจละสังคมลกสมัย฿หม ิ๎ี ปรับปัจจุบัน  พืไอปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา
ครงสรຌาง พืๅนฐานของประทศ฿นมิติตาง โ 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  
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๏. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    มีปງาหมาย การพัฒนาทีไส าคัญพืไอพัฒนาคน฿นทุกมิติละ฿นทุกชวงวัย฿หຌปຓนคนดีกง ละมี

คุณภาพ ดยคนเทย มีความพรຌอมทัๅงกาย ฿จ สติปัญญา มีพัฒนาการทีไดีรอบดຌานละมีสุขภาวะทีไดี฿นทุกชวงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมละผูຌอืไน มัธยัสถ์อดออม อบอຌอมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม ละปຓนพลมืองดี
ของชาติมีหลักคิดทีไถูกตຌอง มีทักษะทีไจ าปຓน฿นศตวรรษทีไ ๎ํ มีทักษะสืไอสาร ภาษาอังกฤษละภาษาทีไสาม  
ละอนุรักษ์ภาษาทຌองถิไน มีนิสัยรักการรียนรูຌละการพัฒนาตนอง อยางตอนืไองตลอดชีวิตสูการปຓนคนเทยทีไมี
ทักษะสูง ปຓนนวัตกร นักคิด ผูຌประกอบการ กษตรกรยุค฿หม ละอืไนโ ดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม  
    มีปງาหมาย การพัฒนาทีไ฿หຌความส าคัญกับการดึงอาพลังของภาคสวนตาง โ ทัๅง

ภาคอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทຌองถิไน มารวมขับคลืไอน ดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน฿นการ
รวมคิดรวมท า พืไอสวนรวม การกระจายอ านาจละความรับผิดชอบเปสูกลเกบริหารราชการผนดิน฿นระดับ
ทຌองถิไน การสริมสรຌางความขຌมขใงของชุมชน฿นการจัดการตนอง ละการตรียมความพรຌอมของประชากร
เทย ทัๅง฿นมิติสุขภาพ ศรษฐกิจ สังคม ละสภาพวดลຌอม฿หຌปຓนประชากรทีไมีคุณภาพ สามารถพึไงตนอง  

ละท าประยชน์กครอบครัว ชุมชน ละสังคม฿หຌนานทีไสุด ดยรัฐ฿หຌหลักประกันการขຌาถึงบริการ  

ละ สวัสดิการทีไมีคุณภาพอยางปຓนธรรมละทัไวถึง  

๑. ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม  

    มีปງาหมายการพัฒนาทีไส าคัญพืไอน าเปสูการบรรลุปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿นทุกมิติ 
ทัๅงดຌานสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม ธรรมาภิบาล ละความปຓนหุຌนสวนความรวมมือระหวางกัน  ทัๅงภาย฿น
ละภายนอกประทศอยางบูรณาการ ฿ชຌพืๅนทีไปຓนตัวตัๅง฿นการก าหนดกลยุทธ์ละผนงาน ละการ฿หຌทุกฝຆาย
ทีไกีไยวขຌองเดຌขຌามามีสวนรวม฿นบบทางตรง฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะปຓนเปเดຌดยปຓน การด านินการบนพืๅนฐาน
การติบตรวมกัน เมวาจะปຓนทางศรษฐกิจ 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฿หຌมุงผลสัมฤทธิ์ละผลประยชน์สวนรวม  มีความทันสมัย  
ละพรຌอมทีไจะปรับตัว฿หຌทันตอการปลีไยนปลงของลกอยูตลอดวลา ดยฉพาะอยางยิไง  การน านวัตกรรม 
ทคนลยีขຌอมูลขนาด฿หญ ระบบการท างานทีไปຓนดิจิทัลขຌามาประยุกต์฿ชຌอยางคุຌมคา ละปฏิบัติงานทียบเดຌ
กับมาตรฐานสากล รวมทัๅงมีลักษณะปຂดกวຌาง ชืไอมยงถึงกันละปຂดอกาส฿หຌ  ทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวม
พืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางสะดวก รวดรใว ละ ปรง฿ส ดยทุกภาคสวน฿นสังคมตຌอง
รวมกันปลูกฝังคานิยมความซืไอสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ละสรຌาง จิตส านึก฿นการปฏิสธเมยอมรับการทุจริต
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ประพฤติมิชอบอยางสิๅนชิง นอกจากนัๅน กฎหมายตຌองมีความ ชัดจน มีพียงทาทีไจ าปຓน มีความทันสมัย  
มีความปຓนสากล มีประสิทธิภาพ ละน าเปสูการลด ความหลืไอมลๅ าละอืๅอตอการพัฒนา ดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารทีไมีประสิทธิภาพ ปຓนธรรม เมลือกปฏิบัติละการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

3. ผนการศึกษาหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ ปງาหมาย ละตัวชีๅวัด ผนการศึกษาหงชาติเดຌก าหนดยุทธศาสตร์฿นการพัฒนา 
การศึกษาภาย฿ตຌ 6 ยุทธศาสตร์หลักทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป พืไอ฿หຌผนการศึกษาหงชาติบรรลุ 
ปງาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน์ ละนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขຌางตຌน ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1  การจัดการศึกษาพืไอความมัไนคงของสังคมละประทศชาติ มี 

 1. คนทุกชวงวัยมีความรัก฿นสถาบันหลักของชาติ ละยดึมัไนการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข มี 

 2. คนทุกชวงวัย฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌละพืๅนทีไพิศษเดຌรบั 

การศึกษาละรียนรูຌอยางมีคุณภาพ  

 3. คนทุกชวงวัยเดຌรับการศกึษา การดูลละปງองกันจากภัยคุกคาม฿นชีวิตรูปบบ฿หม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2  การผลิตละพัฒนาก าลังคน การวิจยั ละนวัตกรรรม พืไอสรຌาง 
ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ มีปງาหมาย ดังนีๅ 

1. ก าลังคนมีทักษะทีไส าคัญจ าปຓนละมีสมรรถนะตรงตามความตຌองการของตลาดงาน 

ละการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ  

2. สถาบันการศึกษาละหนวยงานทีไจัดการศึกษาผลิตบณัฑิตทีไมีความชีไยวชาญละ  
ปຓนลิศฉพาะดຌาน  

3. การวิจัยละพัฒนาพืไอสรຌางองค์ความรูຌ ละนวัตกรรมทีไสรຌางผลผลิตละมูลคาพิไม 

ทางศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ทีไ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ละการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ 
1. ผูຌรียนมีทักษะละคุณลักษณะพืๅนฐานของพลมืองเทย ละทักษะละคุณลักษณะ     

ทีไจ าปຓน฿นศตวรรษทีไ 21  

2. คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูຌความสามารถ ละสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาละ 

มาตรฐานวิชาชีพ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตเดຌตามศักยภาพ  

 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการรียนรูຌตามหลักสตูร
อยางมีคุณภาพละมาตรฐาน  

4. หลงรียนรูຌ สืไอต ารารียน นวัตกรรม ละสืไอการรียนรูຌมีคุณภาพละมาตรฐาน ละ 

ประชาชนสามารถขຌาถึงเดຌดยเมจ ากัดวลาละสถานทีไ มี 

 5. ระบบละกลเกการวัด การติดตาม ละประมินผลมปีระสิทธิภาพ  
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 6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษา เดຌมาตรฐานระดับสากล 

  7. ครู อาจารย ์ละบุคลากรทางการศึกษา เดຌรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4  การสรຌางอกาส ความสมอภาค ละความทาทียมทางการศึกษา 

มีปງาหมาย ดังนีๅ  
1. ผูຌรียนทุกคนเดຌรับอกาสละความสมอภาค฿นการขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ 

2. การพิไมอกาสทางการศึกษาผานทคนลยีดิจิทัลพืไอการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัย  

3. ระบบขຌอมูลรายบุคคลละสารสนทศทางการศึกษาทีไครอบคลุม ถูกตຌองปຓนปัจจุบนั  

พืไอการวางผนการบริหารจดัการศึกษา การติดตามประมิน ละรายงานผล   

ยุทธศาสตร์ทีไ 5  การจัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

1. คนทุกชวงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิไงวดลຌอม มีคุณธรรม จริยธรรม ละน านวคิดตามหลัก 

ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ   

2. หลักสูตร หลงรียนรูຌ ละสืไอการรียนรูຌทีไสงสริมคุณภาพชวีิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

คุณธรรม จริยธรรม ละการน านวคิดตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏบิัติ  
3. การวิจัยพืไอพัฒนาองค์ความรูຌละนวัตกรรมดຌานการสรຌางสริมคุณภาพชวีิตทีไปຓนมติรกับ

สิไงวดลຌอม  

ยุทธศาสตร์ทีไ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีปງาหมายดังนีๅ  
1. ครงสรຌาง บทบาท ละระบบการบริหารจัดการการศกึษามีความคลองตวัชัดจน  

ละสามารถตรวจสอบเดຌ  
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพละ

มาตรฐานการศึกษา  
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาทีไตอบสนองความตຌองการของ

ประชาชนละพืๅนทีไ  
4. กฎหมายละรูปบบการบริหารจัดการทรพัยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ทีไตกตาง

กันของผูຌรยีน สถานศึกษา ละความตຌองการก าลังรงงานของประทศ 5. ระบบบริหารงานบุคคลของคร ู
อาจารย ์ละบุคลากรทางการศึกษามีความปຓนธรรม สรຌางขวัญก าลัง฿จ ละสงสริม฿หຌปฏิบัติงานเดຌอยางตใม
ตามศักยภาพ   

ไ. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) วิสัยทัศน์ 

มุงพัฒนาผูຌรยีน฿หຌมีความรูຌคูคุณธรรม มีคุณภาพชวีิตทีไดี มีความสุข฿นสังคม   เดຌก าหนดยุทธศาสตร์ละ
วางปງาหมายทีไสามารถตอบสนองการพัฒนาทีไส าคัญ฿นดຌานตาง โ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน การวัดละ
ประมินผล ทีไมุงหวัง฿หຌคนเทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงละการพัฒนาประทศ   
฿นอนาคตซึไงตอบสนองการพฒันา฿นดຌานคุณภาพละดຌานการตอบจทย์บริบททีไปลีไยนปลง  

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์ละบุคลากรทางการศึกษา ทีไมุงหวัง
฿หຌมีการผลิตครูเดຌสอดคลຌองกับความตຌองการ฿นการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประภท ละมีสมรรถนะตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ สามารถ฿ชຌศักยภาพ฿นการสอนเดຌอยางตใมทีไ ซึไงตอบสนองการพัฒนา฿นดຌานคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตละพัฒนาก าลังคน รวมทัๅง งานวิจัยทีไสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของการพัฒนาประทศ ทีไมุงหวัง฿หຌก าลังคนเดຌรับการผลิตละพัฒนาพืไอสริมสรຌางศักยภาพการ
ขงขันของประทศ ละมอีงค์ความรูຌ ทคนลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน  
ซึไงตอบสนองการพัฒนา฿นดຌานคุณภาพละดຌานการตอบจทย์บริบททีไปลีไยนปลง  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ยุทธศาสตร์ขยายอกาสการขຌาถึงบริการทางการศึกษาละการรยีนรูຌ
อยางตอนืไองตลอดชีวิต ทีไมุงหวัง฿หຌการบริการการศึกษากผูຌรียนทุกกลุมทุกวัย฿นระดับทีไหมาะสมกับสภาพ 

บริบทละสภาพพืๅนทีไซึไงตอบสนองการพัฒนา฿นดຌานการขຌาถึงการ฿หຌบริการละดຌานความทาทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์สงสริมละพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอการศึกษา ทีไมุงหวัง
฿หຌคนเทยเดຌรับอกาส฿นการรียนรูຌอยางตอนืไองตลอดชวีิตดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศซึไงตอบสนองการพัฒนา
฿นดຌานการขຌาถึงการ฿หຌบริการ ดຌานความทาทียมละดຌานประสิทธิภาพ  

        ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ ละสงสริม฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม
฿นการจัดการศึกษา ทีไมุงหวงั฿หຌมีการ฿ชຌทรพัยากรทัๅงดຌานงบประมาณละบุคลากรเดຌอยางคุຌมคา เมกิดการ
สูญปลา ละมีความคลองตวัซึไงตอบสนองการพัฒนา฿นดຌานประสิทธิภาพ 

 5 .นยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน เดຌก าหนดนยบายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 
ดยยึดหลักของการพัฒนาทีไยัไงยืน ละการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ฿นอนาคต ปຓน
นวทาง฿นการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๔์ 
ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. ๎๑๒ํ - ๎๑๔์ี ผนปฏิรูปประทศดຌานการศึกษา ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ ิพ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๑ี ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
ละมุงสู Thailand ๐.์ ดังนีๅ 
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นยบายทีไ ํ  ดຌานการจัดการศึกษาพืไอความมัไนคงของมนุษย์ละของชาติ 
ตัวชีๅวัด 

ํ. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงความรัก฿นสถาบันหลักของชาติยึดมัไนการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข 

๎. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงการมีทัศนคติทีไดีตอบຌานมือง มีหลักคิดทีไถูกตຌอง
ปຓนพลมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีคานิยมทีไพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูຌอืไน ละสังคมดยรวม ซืไอสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม อบอຌอมอารี มี
วินัย ละรักษาศีลธรรม 

๏. รຌอยละของผูຌรียนมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละมีความพรຌอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปบบ
ทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง ชน ภัยจากยาสพติด ความรุนรง การคุกคาม฿นชีวิตละทรัพยส์ิน การคຌา
มนุษย์ อาชญากรรมเซบอร์ ละภัยพิบัติตาง โ ปຓนตຌน 

๐. รຌอยละของผูຌรียน฿นขตพฒันาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับอกาส ละการ
พัฒนาอยางตใมศักยภาพ ละมีคุณภาพสอดคลຌองกับบริบทของพืๅนทีไ 

๑. รຌอยละของผูຌรียน฿นขตพืๅนทีไฉพาะกลุมชาติพันธุ์ กลุมผูຌดຌอยอกาส ละกลุมทีไอยู฿นพืๅนทีไ
หางเกลทุรกันดาร ชน พืๅนทีไสูง ชายดน ชายฝัດงทะล ละกาะกง เดຌรับการบริการดຌานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ทีไมีคุณภาพ ละหมาะสมตรงตามความตຌองการ สอดคลຌองกับบริบทของพืๅนทีไ 

๒. จ านวนสถานศึกษาทีไนຌอมน าพระบรมราชบายดຌานการศึกษาของพระบาทสมดใจพระปรมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทร มหาวชริาลงกรณฯ พระวชิรกลຌาจຌาอยูหัว ละหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
เปพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีไก าหนดเดຌอยางมีประสิทธภิาพ 

   ๓. จ านวนสถานศึกษาทีไจัดบรรยากาศสิไงวดลຌอม ละจดักิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียนสดงออก 

ถึงความรัก฿นสถาบันหลักของชาติ ยึดมัไนการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงปຓน
ประมุข มีทัศนคติทีไดีตอบຌานมือง มีหลักคิดทีไถูกตຌอง ปຓนพลมอืงดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

นยบายทีไ ๎ ดຌานการจัดการศึกษาพืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 

ตัวชีๅวัด 

ํ. จ านวนผูຌรียนมีความปຓนลิศทางดຌานวิชาการ มีทักษะความรูຌทีไสอดคลຌองกับทักษะทีไจ าปຓน 

฿นศตวรรษทีไ ๎ํ  
๎. ผูຌรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประมินสมรรถนะทีไจ าปຓนดຌานการรูຌรืไองการอาน ิReading 

Literacyี ดຌานการรูຌรืไองคณติศาสตร์ ิMathematical Literacyี ละดຌานการรูຌรืไองวทิยาศาสตร์ ิScientific 
Literacyี ตามนวทางการประมิน PISA 

๏. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีศักยภาพเดຌรับอกาสขຌาสูวทีการขงขันระดับนานาชาติ 
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นยบายทีไ ๏ ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ตัวชีๅวัด 

ํ. ผูຌรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ ๎ํ ิใR่Cี  
๎. รຌอยละของผูຌรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ทีไมีคะนนผลการทดสอบความสามารถพืๅนฐาน

ระดับชาติ ิNTี ผานกณฑ์ทีไก าหนด 

๏. รຌอยละของผูຌรียนทีไมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิO-NETี 
มากกวารຌอยละ ๑์ ฿นตละวิชาพิไมขึๅนจากปการศึกษาทีไผานมา  

๐. รຌอยละผูຌรียนทีไจบการศึกษาชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๒  
มีทักษะการรยีนรูຌทีไชืไอมยงสูอาชีพละการมีงานท า ตามความถนัด ละความตຌองการของตนอง มีทักษะ
อาชพีทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของประทศ วางผนชีวิตละวางผนทางการงินทีไหมาะสมละน าเป
ปฏิบัติเดຌ 

๑. ผูຌรียนทุกคนมีทักษะพืๅนฐาน฿นการด ารงชีวิต สามารถด ารงชวีิตอยู฿นสังคม 

เดຌอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดຌานความคิด สามารถท างานรวมกับผูຌอืไนเดຌ ภาย฿ตຌสังคมทีไปຓนพหุ
วัฒนธรรม 

๒. ผูຌรียนทุกคนมีศักยภาพ฿นการจัดการสุขภาวะของตนอง฿หຌมีสุขภาวะทีไดี สามารถด ารงชวีิต 

อยางมีความสุขทัๅงดຌานรางกายละจิต฿จ 

๓. ครู มีการปลีไยนบทบาทจาก ครูผูຌสอน ปຓน Coach ผูຌ฿หຌค าปรึกษาขຌอสนอนะการรียนรูຌ
หรือผูຌอ านวยการการรียนรูຌ 

นยบายทีไ ๐  ดຌานการสรຌางอกาส฿นการขຌาถึงบริการการศึกษาทีไมีคุณภาพ มมีาตรฐานละลด
ความหลืไอมลๅ าทางการศึกษา 

ตัวชีๅวัด 
ํ. ผูຌรียนทุกคนสามารถขຌารียน฿นสถานศึกษาทีไมีคุณภาพปຓนมาตรฐานสมอกัน 

๎. ผูຌรียนทุกคนเดຌรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางพียงพอ ละหมาะสม สอดคลຌองกับสภาพ
ขຌอทใจจริง ดยค านึงถึงความจ าปຓนตามสภาพพืๅนทีไภูมิศาสตร์ สภาพทางศรษฐกิจ ละทีไตัๅงของ
สถานศึกษา ละความตຌองการจ าปຓนพิศษส าหรับผูຌพิการ 

 3. ผูຌรยีนเดຌรับการสนับสนนุ วัสดุ อุปกรณ ์ละอุปกรณด์ิจิทัล ิDigital Deviceี พืไอ฿ชຌปຓน
ครืไองมอื฿นการรียนรูຌอยางหมาะสม พยีงพอ 

๐. ครูเดຌรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ละอุปกรณ์ดิจิทลั ิDigital Deviceี พืไอ฿ชຌปຓนครืไองมอื 

฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียน 

๑. สถานศึกษาเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีมาตรฐานอยางหมาะสมตามบริบท ดຌานประภท ขนาดละพืๅนทีไ 
๒. สถานศึกษาน าทคนลยดีิจิทัล ิDigital Technologyี มา฿ชຌปຓนครืไองมอื฿นการจดักิจกรรม 

การรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. สถานศึกษามีระบบการดูลชวยหลอืละคุຌมครองนักรียนละการนะนวทีไมีประสิทธภิาพ 

๔. สถานศึกษาทีไมีระบบฐานขຌอมูลประชากรวัยรียนละสามารถน ามา฿ชຌ฿นการวางผนจัดการ
รียนรูຌ฿หຌกผูຌรยีนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
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นยบายทีไ ๑  ดຌานการจัดการศึกษาพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

ตัวชีๅวัด 

ํ. สถานศึกษา฿นสังกัดมีนยบายละจัดกิจกรรม฿หຌความรูຌ ทีไถูกตຌองละสรຌางจิตส านึกดຌานการผลิต
ละบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมน าเปปฏิบัติ฿ชຌทีไบຌานละชุมชน ชน การสงสริมอาชีพทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม การลด฿ชຌสารคมีจากปุ๋ยละยาฆามลง ฯลฯ 

.๎ สถานศึกษามีการน าขยะมา฿ชຌประยชน์฿นรูปผลติภัณฑ์ละพลังงานพืไอลดปริมาณขยะ ละมีสงสริม
การคัดยกขยะ฿นชุมชนพืไอลดปริมาณคาร์บอนทีไรงรียนละชุมชน 

๏. สถานศึกษามีการบูรณาการรืไองการจัดการขยะบบมสีวนรวมละการน าขยะมา฿ชຌประยชน์
รวมทัๅงสอดทรก฿นสาระการรียนรูຌทีไกีไยวขຌอง 

๐. นักรียนรียนรูຌจากหลงรียนรูຌ มีการขยายผลหลงรยีนรูຌ นักรียน รงรียน ชุมชน รียนรูຌดຌาน
การลด฿ชຌพลังงาน การจัดการขยะละอนรุักษ์สิไงวดลຌอมพืไอปຓนหลงรียนรูຌ ละตวัอยางรูปบบผลิตภณัฑ ์

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ชน รงงานอุตสาหกรรมสีขียว ฯลฯ 

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

๒. ครู มีความคิดสรຌางสรรค์ สามารถพัฒนาสืไอ นวัตกรรม ละด านินการจัดท างานวิจยัดຌานการ
สรຌางส านึกดຌานการผลิตละบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมเดຌ 

๓. ครู ละนักรียนสามารถน าสืไอนวัตกรรมทีไผานกระบวนการคิดมาประยุกต์฿ชຌ฿นรงรยีนการ
จัดการรียนรูຌ ละประยุกต์฿ชຌ฿นชวีิตประจ าวันละชุมชนเดຌตามนวทาง Thailand ๐.์ 

๔. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรงุละพัฒนาบุคลากร ละสถานทีไ฿หຌปຓน
ส านักงานสีขียวตຌนบบมีนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการรยีนรูຌของนักรียน 

ละชุมชน 

นยบายทีไ ๒ ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

              ตวัชีๅวัด 

ํ. สถานศึกษาเดຌรับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยางปຓนอสิระ 

๎. สถานศึกษา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละส านักงานสวนกลาง เดຌรับการพัฒนา฿หຌปຓน
หนวยงานทีไมีความทันสมัย ยดืหยุน คลองตัวสูง พรຌอมทีไจะปรับตัว฿หຌทันตอการปลีไยนปลงของลกอยู
ตลอดวลา ปຓนหนวยงานทีไมหีนຌาทีไสนับสนุน สงสริม ตรวจสอบ ติดตาม พืไอ฿หຌสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาเดຌอยางมีประสิทธภิาพครอบคลุมทุกต าบล 

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

๐. สถานศึกษา ละหนวยงาน฿นสังกัดทุกระดับมีความปรง฿ส ปลอดการทุจริต ละประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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๑. สถานศึกษา หนวยงาน฿นสังกัด ทุกระดับ ผานการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส ฿นการ
ด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ิIntegrity & Transparency Assessment ๊ ITAี 

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

๓. สถานศึกษาทุกหงมีขຌอมูลผูຌรียนรายบุคคลทีไสามารถชืไอมยงกับขຌอมูลตาง โ น าเปสู 
การวิคราะห์พืไอวางผนการจัดการรียนรูຌสูผูຌรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ิBig Data Technologyี 

๔. สถานศึกษา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละส านักงานสวนกลางมีพลตฟอร์มดิจิทัล  
ิDigital Platformี พืไอสนับสนุนภารกิจดຌานบริหารจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษาทุกหงมีระบบขຌอมูลสารสนทศทีไสามารถ฿ชຌ฿นการวางผนการจัดการศึกษาเดຌอยาง
มีประสิทธภิาพ 
 

6. ทิศทางการจัดการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. โ5๒ใ  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐานตามภารกิจ  มุงนຌนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หຌตอบสนอง 

ตอพระบรมราชบายดຌานการศึกษา ของ฿นหลวงรัชกาลทีไ แเ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. โ5ๆแ – โ5่เ นยบาย 

ของรัฐบาล นยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ละนยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   
ปຓนกรอบการขับคลืไอนการบริหารจัดการละการยกระดับคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ใ   
ทีไกิดจากการมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมกันวางผน฿นการพัฒนา  

การจัดการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  ดยก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังตอเปนีๅ 

วิสัยทัศน์ 
ปຓนผูຌน าหงนวัตกรรมการจัดการศึกษา สถานศึกษาปຓนหลงรยีนรูຌตลอดชวีิต ผูຌรยีน      

มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานอกลักษณ์ละวัฒนธรรมทຌองถิไนสูวิถีพอพียง 

  คานิยมองค์การ  

 มุงมัไน สรຌางสรรค์ ประสิทธิผล   

พันธกิจ 

แ. สงสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึง ละพัฒนาสูมาตรฐาน 

การศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางมีคุณภาพ 

๎. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของขຌาราชการครูละบุคลากรทุกระดับอยางมืออาชีพ 

ใ. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีไมุงผลสัมฤทธิ์ ดยนຌนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๐. สงสริม สนับสนุน ฟຕนฟู อนุรักษ์สืบสานอกลักษณ์ละวัฒนธรรมทຌองถิไน 
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ยุทธศาสตร์ 
แ. ยุทธศาสตร์การลดความหลืไอมลๅ า ทัๅงดຌานอกาส ละคุณภาพ 

โ. ยุทธศาสตร์พิไมประสิทธิภาพการจัดการรียนรูຌ 
ใ. ยุทธศาสตร์บูรณาการประสานความรวมมือ 

ไ. ยุทธศาสตร์รูຌรากหงຌาทาทันสังคม 

ปງาหมาย 

ดใกระยอง ๎ ดใกทีไอยู฿นวัยการศึกษาภาคบังคับของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ตຌอง 

แ. เดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึงละมีคุณภาพทุกคน 

โ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ผูຌบริหารสถานศึกษา ขຌาราชการ
ครู ละบุคลากรทางการศึกษา ละคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตຌอง฿ส฿จ฿นการสรຌางประสิทธิภาพ   
฿นการจัดการรียนรูຌของรงรยีน 

ใ. ทุกภาคสวนของจังหวัดตຌองมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ 

ไ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ตຌองติดตามการท างาน 

ทุกประดใน ละรายงานความคลืไอนเหวปຓนระยะ 

ปງาหมายการจัดการศึกษา 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ก าหนดปງาหมายคุณภาพการศึกษา 

สูความปຓนลิศบนพืๅนฐานคานิยม มุงมัไน สรຌางสรรค์ ประสิทธิผลคุณภาพผูຌรียน  ไ    ดังนีๅ 
แ.  ป็นดใกดี  ิGood Student)   หมายถึง นักรียนทีไมีคุณลักษณะคนดี คุณธรรม คานิยม 

ตาง โ พืไอการจรรลงสังคมเทย฿หຌอยูยในปຓนสุข 

   โ. รียนรูຌดี  ิGood Learning)  หมายถึง นักรียนทีไมีทักษะดຌานวิชาการ อานออกขียนเดຌ มี
ผลการทดสอบระดับชาติอยู฿นระดับนาพอ฿จ   
   ใ. ทักษะชีวิตดี  ิGood Life Skill)  หมายถึง นักรียนทีไมีทักษะ฿นการด ารงอยู฿นยุค
ศตวรรษทีไ โแ ทีไมีการปลีไยนปลงอยางรูຌทาทัน มีวิจารณญาณ฿นการเตรตรองขาวสารขຌอมูลตาง โ   
   4. ทักษะอาชีพดี ิGood Career Skill) หมายถึง นักรียนทีไมีทักษะ฿นการประกอบอาชีพ 
หารายเดຌ มีความปຓนนักธุรกิจนຌอยตัๅงตยังอยู฿นวัยรียน 

  คุณภาพสถานศึกษาดี 
  แ. จัดกระบวนการรียนรูຌตามนว Active Learning 

  โ. จัดกระบวนการรียนรูຌ STEM Education 

  ใ. จัดการรียนการสอน วิทยาการค านวณ 

  ไ. ฿ชຌ ICT จัดการรียนการสอน 

ด ี

G 
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  5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร 

นยบายการศึกษา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

               ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ก าหนดนยบายขับคลืไอน  

สูความปຓนลิศดย฿ชຌ แเ อ   เดຌก 
  แ. อนุบาลดดดน 

 บรรยากาศ สภาพวดลຌอม 
   กิจกรรมพัฒนาการของนักรียน 
 การตรียมความพรຌอมดຌานภาษาสูชัๅน ป.แ/ตัวลข 

  โ. อานกงขียนสวย 

 ป.แ อานออกทุกคน 
 ขຌอมูลนักรียนดຌานการอาน วิธีกຌ/กิจกรรม 
 การอานออกขียนเดຌ 
 นักรียนมีสมุดคัดลายมือ 
 ขยายผลนักรียนทีไเดຌรางวัล เอดอล  ของนักรียน 

  ใ. อากัปกริยาดี 
 กิริยาทาทาง กิริยามารยาท กิริยาวาจา สุภาพรียบรຌอย 
 คุณสมบัติผูຌด ี
 ดใกดีสารภีทะล 

  ไ. ICT พืไอการรียนรูຌ 
 อินตอร์นใต฿นรงรียน 
 DLTV, DLIT 
 การคຌนควຌาความรูຌ/กิจกรรมการรียนการสอน 

  5. อังกฤษสืไอสาร 
 ครูภาษาอังกฤษ สืไอสารภาษาอังกฤษ 
 ความรวมมือจากหนวยงาน 

6. อนามัยขใงรง 
 อาหารกลางวัน/นมรงรียน 
 ดใกอຌวน 
 ดใกขใงรง ออกก าลังกาย  
 กีฬา 
 ความปลอดภัยของดใก อุบัติหตุ รคระบาด 

  ็. อาชีพพืๅนฐาน 

    ฝຄกอาชีพ฿หຌนักรียน 

    รงรียนมีความดดดนดຌานอาชีพ 
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  ่. O-Net ป็นทีไหนึไง 
 ตัๅงปງาหมายปຓนทีไ แ  
 คาฉลีไย เมนຌอยกวา รຌอยละ 5เ 
 คัดกรองสถานศึกษา 

  ้. อาซียนสรຌางสรรค ์

 ขຌา฿จ มีความรูຌประทศ฿นกลุมอาซียน 
  แเ. องค์กรหงความรวมมือ 

 การสวงหาความรวมมือ ทัๅงภาย฿นละภายนอก การสรຌางมิติความสัมพันธ์ 
  หลักคิด฿นการท างาน DOME  ิไ ยี 
   D  = Distinguish ิยกยะี 

 ขຌอมูลสารสนทศ 
 จ านก ก าหนดกลุม 
 วินิจฉัย วิคราะห์ 

   O  = Overhaul ิยกครืไองี 
 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 

การสรຌางบรรยากาศ฿นการท างาน ไ ตຌอง โ เม  

         4 ตຌอง เดຌก  
 แ. ตຌองมีความคิด 

 โ. ตຌองมีจิตบริการ 
 3. ตຌองสมาน สามัคคี 

 ไ. ตຌองมีครือขาย 

      โ เม เดຌก 
 แ. เมจຌองจับผิดละคิดลบ 

 โ. เมผัดวันประกันพรุง  
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ผลการ 
ด านินงาน 

 

 

  

         สวนทีไ 3 
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   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ เดຌด านินงานครงการ/กิจกรรมตาง โ  
พืไอพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ละขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติตามจุดนຌน ๆ ยุทธศาสตร์ การปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ละนยบาย แเ อ สูความปຓนลิศ ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ ฿หຌปຓนเปตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายของครงการ฿นผนปฏิบัติการตาม
ปງาหมายตัวชีๅวัดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สรุปผลการด านินงานทีไผานมา ซึไงพิจารณา
ตามนยบายดยสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ ละสามารถน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานเดຌอยางปຓนระบบ ดังนีๅ 
 

 
 
 

 

แ.  ครงการสงสริมการจัดประสบการณ์รียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี ระดับอนุบาล ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ 

งบประมาณ  ุ้้้้่  บาท          ฿ชຌจริง      99ุ้้่  บาท คงหลือ       -       บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
          แ. ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงาน ละนิทศติดตามการจัดประสบการณ์การรียนรูຌ พืไอพัฒนา
ทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี ระดับอนุบาล  
          โ. ประชุมคณะกรรมการด านินงานพืไอชีๅจงท าความขຌา฿จ฿นการด านินงาน ละการนิทศติดตาม 

          ใ. จຌงรงรียน จ านวน ่5 รงรียน พืไอขับคลืไอนนยบายอนุบาลดดดนดຌานการสงสริมการจัด
ประสบการณ์การรียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี ระดับปฐมวัย 

          ไ. มอบวัสดุอุปกรณต์ຌนบบละวสัดุอุปกรณ์ ทีไ฿ชຌ฿นการผลิตสืไอการรียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะดຌาน    
คຌดดิๅง ิCodingี ระดับอนุบาล ฿หຌกับรงรียน฿นสังกัดทีไจดัการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน ่5 รงรียน 
ประกอบดຌวย 

               ปງายเวนิลภาพ฿ตຌทຌองทะล   จ านวน  แไ  รงรยีน 

  ปງายเวนิลภาพปลาฉลาม   จ านวน  แไ  รงรยีน 

  ปງายเวนิลภาพสถานทีไทองทีไยว  จ านวน  แไ  รงรยีน 

  ปງายเวนิลภาพดินทางเปรงรียน  จ านวน  แไ  รงรยีน 

  ปງายเวนิลภาพรຌานเอศกรีมละรຌานขนมคຌก จ านวน  แไ  รงรยีน 

  ปງายเวนิลภาพหนูนຌอยหมวกดง  จ านวน  แ5  รงรยีน 

 

ผลการด านนิงาน 

  นยบาย อ แ   อนุบาลดดดน 
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  ปງายสติๆกกอร์บนฟຂวจอร์บอร์ดภาพกาะสมบัติ  จ านวน  ่5  รงรียน 

  ปງายสติๆกกอร์บนฟຂวจอร์บอร์ดภาพลูกศร    จ านวน  ๆ  รงรียน 

  ปງายเวนิลภาพตาราง      จ านวน  ่5  รงรียน 

 พรຌอมทัๅงเฟล์อกสารหลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การรยีนรูຌวิทยาการค านวณระดับปฐมวัย 
฿หຌครูผูຌสอนระดับปฐมวยัพืไอศึกษา ละทบทวนความรูຌ ิครูผูຌสอนระดับปฐมวยั฿นสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ คยเดຌรับการอบรมชิงปฏิบัติการการจัดการรียนรูຌวิทยาการ
คอมพิวตอร์บบเม฿ชຌอุปกรณ์คอมพิวตอร์จากการจัดอบรมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง ขต โ ณ รงรียนวัดสารนารถธรรมาราม วิทยากรดย นายอิทธพิงษ์ ลกุตรพลี 
          5ี รงรียนด านินการจัดประสบการณ์การรียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี ระดับ
อนุบาล 

          ๆี นิทศ ติดตามผลการด านินการจัดประสบการณ์การรยีนรูຌพืไอพัฒนาทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี 
ระดับอนุบาล 

          ็ี ลกปลีไยนรียนรูຌละถอดบทรียนจากการจดัประสบการณ์การรียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะดຌานคຌดดิๅง 
ิCodingี ระดับปฐมวัยดຌวยกระบวนการ PLC 

          ่ี สรุปละรายงานผลการด านินงาน 

ผลการด านนิงาน 

          1. ครูมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการจัดประสบการณก์ารรียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี 
ระดับอนุบาล เดຌถูกตຌองตามหลักการจัดประสบการณ์การรียนรูຌ 
          โ. ครูจัดประสบการณ์การรยีนรูຌการรียนรูຌพืไอพฒันาทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี ระดับอนุบาลเดຌ
อยางมีประสิทธภิาพ 

          ใ. ครูมีการลกปลีไยนรียนรูຌ ละถอดบทรียนการจัดประสบการณ์การรียนรูຌการรียนรูຌพืไอพัฒนา
ทักษะดຌานคຌดดิๅง ิCodingี ระดับปฐมวัยดຌวยกระบวนการ PLC 
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โ.  ครงการพัฒนาคุณภาพการรยีนการสอนภาษาเทย ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ 

งบประมาณ  5ไุแโเ  บาท          ฿ชຌจริง      5ไุแโเ  บาท คงหลือ    -     บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
          แ. ประมินนักรียนอานออกขียนเดຌ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ - ๆ ละรายงานผลผานระบบ e-MES 

ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

          โ. นิทศ ติดตามละประมินผลนักรียน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ – 5 ดຌานการอานคลองขียนคลอง 
ละระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 5 – ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ดຌานการอานขียนวิคราะห์ จ านวน ่็ รงรียน 

          ใ. ประกวดสืไอการจดัการรียนการสอน ละนวัตกรรมของครูผูຌสอนภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ 
ถึง ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ 

          4. จัดอบรมชิงปฏิบตัิการ การจัดกิจกรรมการรยีนการสอน การอานละการขียนวิคราะห์
วรรณคดี วรรณกรรมละรืไองทีไอานตามนว PISA  

          5. จัดอบรมชิงปฏิบตัิการ การจัดกิจกรรมการรยีนการสอนภาษาเทย฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ 
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ 

ผลการด านนิงาน 

          แ. นักรียนทุกรงรยีน฿นสังกัดทุกระดับชัๅน อานออกขียนเดຌ ละอานคลองขียนคลองตามนยบาย
ของรัฐบาล ดยผานกระบวนการรียนการสอนทีไมีประสิทธิภาพ 

          โ. ครูผูຌสอนภาษาเทยทุกระดับชัๅน ทุกรงรียน฿นสังกัด มีการจัดท าสืไอการรียนการสอนละ
นวัตกรรม 

          ใ. ครูผูຌสอนภาษาเทยระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ ถึง ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ทุกรงรียน฿นสังกัด 
มีความรูຌ ความสามารถ ละมีทคนิคการจัดการรียนการสอน การอานละขียนวิคราะห์วรรณคดี 
วรรณกรรม ละจากรืไองทีไอาน ตามนวทางการระมิน PISA 

          4. ครูผูຌสอนภาษาเทย ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ แ – ๆ ทุกรงรียน฿นสังกัด มีความรูຌ ความสามารถ
฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอนภาษาเทย ฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ 
          5. รงรียนทุกรงรยีน฿นสังกัด เดຌรับการนิทศ ติดตามผลการการด านินงานของสถานศึกษาละ
รายงานผลการด านินงาน 

 

 

 

 
 

  นยบาย อ โ   อานกงขียนสวย 
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ใ.  ครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรมละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา ิครงการรงรียนสุจริตี  

งบประมาณ  โเใุเเเ   บาท ฿ชຌจริง      แุ้้ไ้ไ   บาท คงหลือ  ใุ5เๆ   บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
 แ. ประชุม ชีๅจงการด านนิกิจกรรมครงการรงรียนสจุรติ฿หຌกับสถานศึกษา฿นสังกัด รวมกับ
กิจกรรมถอดบทรียน (Best Prctice) ส าหรับผูຌบริหารละคร ู
 โ. ประกวดกิจกรรมบรษิัทสรຌางการดี 
 ใ. อบรมกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นຌอย 

 ไ. ประชุมชิงปฏิบัติการขับคลืไอนหลักสูตรตຌานทุจริตศึกษา พืไอสนับสนุนการรียนการสอน 

 5. ประมินพฤติกรรมความซืไอสัตย์สจุริตของนักรียน 

 ๆ. ประกวดกิจกรรม แ รงรยีน แ นวัตกรรม ตอตຌานการทุจริต 

 ็. ประกวดกิจกรรมสืไอสรຌางสรรค์ตຌานทุจริต ิสืไอภาพยนตร์สัๅนี 
 ่. กิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌระดับขตพืๅนทีไ ละขຌารวมประชุมอบรมสดงผลงานกับ สพฐ. 
ผลการด านนิงาน 
 1. รงรียนครือขายรงรียนสุจริต จ านวน ่็ รง ฿นสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ ด านินกิจกรรมรงรียนสุจรติ ละนักรียนรຌอยละ ้เ มคุีณลักษณะความสจุริต 
5 ประการ ละปຓนยาวชนคนดีของผนดิน 
 โ. ครูละบุคลากร฿นรงรียนมีความรูຌ ความขຌา฿จ กีไยวกับหลักสูตรตຌานทุจริตศึกษา รຌอยละ ้เ 
ละน าปฏญิญาของรงรียนสุจริตเปสูการปฏิบัต ิ
 ใ. รงรียน฿นสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  ด านินกิจกรรมพืไอ
สริมสรຌางคุณธรรม จรยิธรรม ละความตระหนัก฿นการปງองกัน ละปราบปรามการทุจริตเดຌอยางหมาะสม 

นวทางการพัฒนา 
 การด านินครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา ิครงการรงรียน
สุจริตี ควรมีการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก฿หຌมีวัฒนธรรมละพฤติกรรมซืไอสัตย์สจุริต มีการปງองกันการทุจริต 
ละประพฤติมิชอบ มีการปราบปรามการทุจริต ละมีการนิทศ ก ากับ ติดตาม บบบูรณาการ 
ของรงรียน฿นสงักัดอยางตอนืไอง 
 

 

 

 

 

 
 

  นยบาย อ ใ   อากัปกิริยาด ี
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ไ.  ครงการติดตาม ตรวจสอบ ดูลชวยหลือ นะน า กຌปัญหาอุปกรณ์การจัดการรยีนทางเกลผาน
ดาวทียม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ 

งบประมาณ  โเุเเเ  บาท          ฿ชຌจริง      โเุเเเ  บาท คงหลือ     -     บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
 1. ประชุมชิงปฏิบัติการวางผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการด านินงานบรหิารจัดการทคนลยี
สารสนทศ ละการสืไอสาร (ICT) ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ผานระบบทางเกล ZOOM 
 2. การติดตาม ตรวจสอบ ดูลชวยหลอืนะน า กຌปัญหาสถานศึกษา฿นสังกัด 
 ใ. สรุปผลละวิคราะห์ขຌอมูลการด านินงาน ละการพัฒนาสืไอบทรยีนออนเลน์ (E-Learning On Web) 
ผลการด านนิงาน 
 1. สถานศึกษาทุกหง฿นสังกัด เดຌรับการขับคลืไอนงานดຌาน ICT พืไอการรียนรูຌทคนลยีการจัด   
การรียนการศึกษาทางเกลผานดาวทียม (DLTV/DLIT) ตามนยบายเดຌอยางมีประสิทธภิาพ 
 โ. สถานศึกษาทุกหง฿นสังกัด เดຌรับการติดตาม ตรวจสอบ ดูลชวยหลอืนะน ากຌปญัหา อุปกรณ์
การจัดการรยีนทางเกลผานดาวทียม ละพัฒนาประสานความรวมมือ฿นการจัดการระบบครอืขายละระบบ
อินตอร์นใต ระหวางบุคคลทีไกีไยวขຌอง สถานศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 ใ. สถานศึกษาทุกหง฿นสังกัด เดຌรับการสงสริม ละสนบัสนุนการจัดการรียนการสอนตามนยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางมีคุณภาพ 

นวทางการพัฒนา 
 แ. การปฏิบัติงานของคณะท างานลงพืๅนทีไออกติดตาม ตรวจสอบ ดูลชวยหลือนะน ากຌปัญหา
อุปกรณ์การจัดการรยีนทางเกลผานดาวทียมสถานศึกษา฿นสังกัด ควรมีหຌวงวลา เม฿หຌกระทบตอชวงวลา
การรียนการสอน 
 โ. การปฏิบัติงานของคณะท างาน ละทุกกลุมงาน ลงพืๅนทีไออกติดตาม ตรวจสอบ ดูล ชวยหลอื
นะน า กຌเขปัญหาการรียนการสอน ควรมีการบูรณาการออกบบกิจกรรมของครงการฯ สอดคลຌอง รวมกัน 
ละปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  นยบาย อ ไ   ICT พืไอการรียนรูຌ 
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5.  ครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอืขายการศึกษาสนุทรภู กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ 

งบประมาณ  5เุ5โเ  บาท          ฿ชຌจริง      5เุ5โเ  บาท คงหลือ     -     บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
          แ. ด านินการจัดประชุมผูຌบริหารสถานศึกษา฿นครือขายการศึกษาสุนทรภู พืไอสรุปผลการจัดท า
ครงการสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ จาก ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต โ 

          โ. ด านินงานตามกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

          ใ.  ด านินงานตามกิจกรรมคายคณิตคิดสนุก 

ผลการด านนิงาน 

          แ. การจัดกิจกรรมปຓนบบ Active Learning ท า฿หຌผูຌรียนกิดความสนุกสนาน ละมีจตคติทีไดีตอ
การรียนวิชาภาษาองักฤษ 

          โ. วิทยากรละครูผูຌสอน สามารถรวมลกปลีไยนรียนรูຌรวมกัน ท า฿หຌกิดการยอมรับซึไงกันละกัน 
การรียนรูຌพืไอพัฒนาการสอนของตนอง฿หຌดียิไงขึๅน 

          ใ. ผูຌรียนเดຌรียนรูຌจากการปฏิบัติจริง เดຌฝຄกฟัง พดู อาน ขียน ท า฿หຌกิดการพฒันาทักษะการสืไอสาร
เดຌดียิไงขึๅน 

นวทางการพัฒนา 
          แ. ระยะวลา฿นการจัดกิจกรรมควรมากกวา แ วนั อาจจัดปຓนคาย ใ วัน หรอืจัดปຓนชวง โ พืไอ฿หຌ
ผูຌรียนเดຌกิดทักษะ ละกระบวนการรียนรูຌทีไส าคญัอยางตอนืไอง 
          โ. ควรจัดกิจกรรมพืไอสรຌางจตคติทีไดีตอการรียนภาษาอังกฤษ ชน การประกวดขงขันทองค าศัพท์ุ 
Crossword ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  นยบาย อ 5   องักฤษสืไอสาร 
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ๆ.  ครงการขงขันกีฬา กรีฑานักรียน ระยอง โ กมส์ ป ๆใ 

งบประมาณ  โไไุๆเเ  บาท          ฿ชຌจริง     206ุๆไโ  บาท คงหลือ     ใ็ุ้5่  บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
 1. ประชุมประธานครอืขายการศึกษา พืไอวางผนการด านินงาน 

 โ. ประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน พืไอวางผนการด านินงาน 

 3. ด านินการขงขันกีฬา฿นระดับครอืขาย ิระหวางวันทีไ โไ - โ่ กุมภาพันธ์ โ5ๆใี ละ
ด านินการขงขันรอบชิงชนะลิศ ิๆ มีนาคม โ5ๆใี 
 ไ. สรุปผลการขงขันกีฬา 
ผลการด านนิงาน 

 1. ผูຌบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักรยีน นักกีฬา เดຌขຌารวมกิจกรรมการขงขัน
กีฬา ระดับครือขาย จ านวน ่เเ คน ละเดຌทุกครือขายมารวมขงขันรอบชิงชนะลศิ จ านวน ไโเ คน 

 โ. ผูຌบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักรยีน นักกีฬา เดຌรับการพัฒนาศักยภาพการ
กีฬา ทัๅงดຌานสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตทีไดี ละความสามัคคี฿นหมูคณะ 

นวทางการพัฒนา 
 แ. ควรมีการวางผน ละก าหนดการจัดการขงขันปຓนประจ าทุกป 
 โ. สถานทีไขงขัน ตຌองก าหนด฿หຌนนอน พืไอสะดวก฿นการจัดตรียมสถานทีไ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  นยบาย อ 6   อนามัยขใงรง 
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7.  ครงการนะนวการศึกษาตอละการมีงานท า฿นสถานประกอบการ ิบบทวิภาคีี 

งบประมาณ  5เุเเเ  บาท          ฿ชຌจริง      ใุ้ไๆเ  บาท คงหลือ     แเุ5ไเ  บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
          แ. ด านินการสงนักรียนขຌารียน฿นสถาบันการศกึษา ทีไท า MOU กับสถานประกอบการ จ านวน ๆ 
หง คือ  
  แี วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุบลราชธาน ี

  โี วิทยาลัยบริหารธุรกิจละการทองทีไยวสมุย 

  ใี วิทยาลัยทคนิคทาหลวง 
  ไี วิทยาลัยทคนิคสุรนาร ี
  5ี วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา 
  ๆี วิทยาลัยอาชวีศึกษานครราชสีมา 
          โ. ประชุมชิงปฏิบัตกิารลกปลีไยนรียนรูຌนะนวการศึกษาตอ฿นระบบทวิภาคี ด านินการจัด
ประชุมนะนวนักรียนทีไก าลังศึกษาอยู฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ละผูຌปกครองนกัรียนทีไสน฿จการรียน
฿นสถานประกอบการ ิบบทวิภาคีี 
ผลการด านนิงาน 

          นักรียนเดຌรับความรูຌ ความขຌา฿จ มีทักษะ฿นการตดัสิน฿จพืไอการศึกษาตอละการมีงานท าตามความ
ถนัดละความสน฿จ 

นวทางการพัฒนา 
          ควรมีการด านินการนิทศ ตดิตามผลการรียนของนกัรยีนทีไขຌารยีน฿นสถานประกอบการอยางตอนืไอง 
 

 

 

 

 
  

 
 

  
  

 

 

  นยบาย อ ็   อาชีพพืๅนฐาน 
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8.  ครงการยกระดับขยับสี ิผลสัมฤทธิ์ทางการรียนี O-NET ปຓนลิศ ประจ าปการศกึษา โ5ๆใ 

งบประมาณ  ้5ุไ่เ  บาท          ฿ชຌจริง      ้แุ้เใ  บาท คงหลือ     ใุ5็็  บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการด านินงานก าหนดกิจกรรมครงการยกระดับขยับสี ิผลสัมฤทธิ์ 
ทางการรียนี O-NET ปຓนลศิ ประจ าปการศึกษา โ5ๆใ 

 โ. ประชุมชิงปฏิบัติการครงการยกระดับขยับสี ิผลสัมฤทธิ์ทางการรียนี O-NET ปຓนลิศ ประจ าป
การศึกษา โ5ๆใ 

ผลการด านนิงาน 

 1. ครูน าผลสัมฤทธิ์ทางการรียนมาปรับปรุงการจัดการรยีนการสอนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 โ. รงรียนมีผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพืไอยกผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 

 ใ. ครูจัดการรียนการสอนตามมาตรฐานละตัวชีๅวัดของหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
พุทธศักราช โ55แ ละสรຌางขຌอสอบบบขียนตอบ (Essay test) เดຌอยางมีประสิทธภิาพ 

นวทางการพัฒนา 
 แ. ควร฿หຌครกูลุมสาระการรยีนรูຌวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ละภาษาเทย ทุกรงรียน
ขຌารวมประชุมครงการยกระดับขยับสี ิผลสัมฤทธิ์ทางการรยีนี O-NET ปຓนลิศ ประจ าปการศึกษา โ5ๆใ 

 โ. ควร฿หຌครวูิชาการทุกรงรยีน ขຌารวมประชุมครงการยกระดับขยับสี ิผลสัมฤทธิ์ทางการรียนี  
O-NET ปຓนลิศ ประจ าปการศึกษา โ5ๆใ 

 ใ. ควร฿หຌผูຌบริหารสถานศึกษา ทุกรงรียน ขຌารวมประชมุครงการยกระดับขยับสี ิผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนี O-NET ปຓนลศิ ประจ าปการศึกษา โ5ๆใ 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  
 

  นยบาย อ ่   O-NET ป็นทีไหนึไง 
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9.  ครงการประชุมสัมมนาการขับคลืไอนนยบาย แเ อ สูความปຓนลิศ ละการพิไมศักยภาพการบริหาร
จัดการ฿หຌกิดสัมฤทธิผล 

งบประมาณ  ่็ุเโเ  บาท          ฿ชຌจริง      ็ุ้แแเ  บาท คงหลือ     ็ุ้แเ  บาท 

กิจกรรมทีได านินการ 
 การประชุมสัมมนาการขับคลืไอนนยบาย แเ อ สูความปຓนลิศ ละการพิไมศักยภาพการบริหาร
จัดการ฿หຌกิดสัมฤทธิผล 

ผลการด านนิงาน 

 1. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ขับคลืไอนนยบาย แเ อ สูความ 

ปຓนลิศ พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพของผูຌรียน ท า฿หຌผูຌรียนกิดทักษะวิชาการ ทักษะวชิาชีพ  
ละทักษะวชิาชวีิตทีไยัไงยืน 

 โ. ผูຌขຌารวมประชุมสัมมนา เดຌลกปลีไยนรียนรูຌประสบการณ์ ละองค์ความรูຌ฿นการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ตามนยบาย แเ อ สูความปຓนลิศ 

 ใ. ผูຌบริหารการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ  มีศักยภาพ 

การบริหารจัดการศึกษาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

นวทางการพัฒนา 
 หากมีการประสานงาน ระหวางคณะท างาน ละผูຌกีไยวขຌองอยางชัดจนมากขึๅน  จะท า฿หຌการ
ขับคลืไอนนยบาย แเ อ สูความปຓนลิศ กิดประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลมากยิไงขึๅน 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  
 

  

  นยบาย แเ อ สูความป็นลิศ 
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ผลงาน 

ทีไภาคภูมิ฿จ 
 

 

  

         สวนทีไ 4 



 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3   
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

52 
 

 

 

 

 

  การด านินงานทีไผานมา ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ   มุงมัไน 

ทีไจะพัฒนารูปบบการสงสริมคุณภาพการศึกษา฿หຌมีผลสัมฤทธิ์พิไมขึๅน ละการน านยบายปฏิบัติสู ความปຓน
ลิศ ซึไงปຓนความพยายามทีไจะด านินงานกีไยวกับการจัดศึกษาบบมุงผลสัมฤทธิ์ละปຓนเปอยางมี
ประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌผูຌรียนซึไงปຓนผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพ  บนความรวมมือรวม฿จของบุคลากร
฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ทุกระดับ ประธานครือขายการศึกษา คณะบุคคล 
ผูຌอ านวยการสถานศึกษา คณะครูละบุคลากรทางการศึกษา ละนักรียนทุกคน  ตลอดจน ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
฿นการจัดการศึกษาของ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 ปຓนพลังขับคลืไอนนยบาย
เปสูการปฏิบัติทีไปຓนลิศ ดยมีผลงานทีไภาคภูมิ฿จ ดังนีๅ 
                                   

ผลการทดสอบ NT  
คาฉลีไยผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ใ ภาพรวมทุกดຌาน 

ปการศึกษา โ55้ – โ5ๆโ 

ปีการศึกษา 
คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ 

ระดับขตพืๅนทีไ 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

ผลตางการพัฒนา 
ิ-/ืี 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

อยู฿นอันดับทีไ 
โ55้ 5ใ.่โ ไ็.แใ ื ๆ.ๆ้ แแ 

โ56เ 5แ.ใๆ ไ5.โ5 ื ๆ.แแ แใ 

โ56แ 57.37 ไ้.ไ่ ื ็.่้ ่ 

โ56โ ไ้.ไ็ ไ5.็เ ื ใ.็็ ใ5 

 

 

 

 

ผลงานทีไภาคภูมิ฿จ 
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ผลการทดสอบ O-NET  
คาฉลีไยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๆ  

ภาพรวมทุกกลุมสาระการรยีนรูຌ  ปการศึกษา โ55้ – โ5ๆโ 

ปีการศึกษา 
คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ 

ระดับขตพืๅนทีไ 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

ผลตางการพัฒนา 
ิ-/ืี 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

อยู฿นอันดับทีไ 
โ55้ 46.41 43.19 + 3.22 แโ 

โ56เ 42.44 39.37 + 3.07 แๆ 

โ56แ ไ5.ๆ่ ไใ.แไ ื โ.5ไ โแ 

โ56โ ไเ.ไไ ใ็.้้ ื โ.ไ5 ิสพฐ.เมจดัอันดับี 

คาฉลีไยผลการทดสอบระดับชาติ  O – NET ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ 

ภาพรวมทุกกลุมสาระการรยีนรูຌ  ปการศึกษา โ55้ – โ5ๆโ 

ปีการศึกษา 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ 

ระดับขตพืๅนทีไ 

คาฉลีไยผลการ
ทดสอบ

ระดับประทศ 

ผลตางการพัฒนา 
ิ-/ืี 

คาฉลีไย 

ผลการทดสอบ
ระดับประทศ 

อยู฿นอันดับทีไ 
โ55้ 37.82 38.29 - 0.47 ไ 

โ56เ 34.07 34.32 - 0.25 ้ 

โ56แ ใ5.่เ ใ็.5เ - แ.็เ โใ 

โ56โ ใไ.็5 ใๆ.ใเ - แ.55 ิสพฐ. เมจัดอันดบัี 
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ผลการติดตามละประมินผล การบริหารจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิตัวชีๅวัดความส ารใจตาม
ยุทธศาสตร์ผนปฏิบัติราชการี  

    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ อยู฿นระดับดียีไยม คะนนฉลีไย ไ.็โ 

    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ อยู฿นระดับดีมาก คะนนฉลีไย ไ.เ่ 

    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ อยู฿นระดับดี คะนนฉลีไย โ.ใ่ 

    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ อยู฿นระดับดียีไยม คะนนฉลีไย ไ.5็ 

    - ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ  ผลการด านินงานตามระดับคุณภาพ คะนนฉลีไย 

รวม ๆ นยบาย  ระดับคุณภาพ ไ.ไไ อยู฿นระดับ ดียีไยม  ผลการด านินงานทียบคาปງาหมายตัวชีๅวัด 

ทุกนยบาย/ตัวชีๅวัด  ด านินการเดຌ แเเ.เเ การปลผลคือ บรรลุ  
 

ผลการประมินการรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
    - ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการประมิน ตามตัวชีๅวัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ KRS (KPI Report System) มีคะนนฉลีไย ไ.่แ้ไไ อยู฿นอันดับทีไ 1 ของประทศ ละตาม
ตัวชีๅวัดตามผนปฏิบัติราชการ ARS (Action Plan Report System)  มีคะนนฉลีไย 4.45801 อยู฿นอันดับ
ทีไ 35 ของประทศ ดยมีคะนนฉลีไยรวม (KRS + ARS) ทากับ ไ.ๆใ่็ใ อยู฿นอันดับทีไ 8 ของประทศ 

    - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการประมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ิตามาตรา ไไี KRS (KPI Report System) อยู฿นระดับดียีไยม คะนน
ฉลีไย ไ.้ๆ่็ อยู฿นอันดับทีไ 1 ของประทศ  

    - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการประมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติราชการ ( KRS: KPI Report System) อยู฿นระดับคุณภาพดียีไยม ผลการประมิน
องค์ประกอบทีไ แ ุ โ ุ ไ  สูงกวาปງาหมาย 

     - ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประมินตัวชีๅวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) คะนนฉลีไย ไ.โใ คิดปຓนรຌอยละ ่ไ.็แ อยู฿นระดับ
มาตรฐานขัๅนสูง  

     - ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประมินตัวชีๅวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) คะนนฉลีไย ไ.5เไโใ อยู฿นระดับคุณภาพ ิ้เ.เ่ี 
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ผลการติดตามละประมินผลการบริหารละการจัดการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

     - ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ55็ี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. ๎๑๑๕  มีคาฉลีไย ๔๕.์์ อยู฿นระดับ ดียีไยม 

     - ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ5ๆเี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆแ อยู฿นระดับ ดีมาก 

     - ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ5ๆเี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆโ ระดับคุณภาพ ไ คะนนทีไเดຌ แๆ็ อยู฿นระดับ ดีมาก  

     - ตามมาตรฐานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิพ.ศ. โ5ๆเี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆใ คะนนของภาพรวม ิใ มาตรฐานี ระดับคุณภาพ ไ  อยู฿นระดับ ดีมาก 
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ผูຌจัดท า 
 

 

 

ทีไปรึกษา 
 ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ 

 รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ 

ผูຌอ านวยการกลุมทุกกลุม  ละผูຌอ านวยการหนวยตรวจสอบภาย฿น 

 สถานศึกษา บุคลากรทุกกลุม/หนวย฿นสังกัด 

 

คณะผูຌจัดท า 
นางอ าพยั อดุมพฤกษชาติ         รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎  

นางสาวนิรดา คุຌมคง      นักวิคราะห์นยบายละผน ช านาญการพิศษ 

นางสาวอลสิา คชารัตน ์      นักวิคราะห์นยบายละผน ปฏิบัติการ 
นายสิทธิพงศ์ สนห ์      จຌาหนຌาทีไคอมพิวตอร ์
นางสาวสุภาพร วงศ์ทิพรัตน์   จຌาหนຌาทีไธุรการ 

 

รวบรวม รียบรียง ตรวจทาน 
นางอ าพยั อดุมพฤกษชาติ         รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎  

นางสาวนิรดา คุຌมคง       นักวิคราะห์นยบายละผน ช านาญการพิศษ 

นางสาวอลสิา คชารัตน ์       นักวิคราะห์นยบายละผน ปฏิบัติการ 
          นางสาวสุภาพร วงศ์ทิพรัตน ์   จຌาหนຌาทีไธุรการ 
 

 
                                                                                          ออกบบปก  : นางสาวอลิสา  คชารตัน ์
                                                                                                 รูปลม  : นางสาวสุภาพร  วงศ์ทิพรัตน ์



 

 

รายงานผลการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ

อกสารล าดับทีไ  แ/โ56โ

กลุ่มนยบายละผน

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


