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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  และในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระยะ ๒๐  ปี  เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูง  อยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี  สังคมมีความม่ันคง  เสมอภาค  และเป็นธรรม 
           ประเทศไทยมีเกาะ  จ านวนทั้งสิ้น ๙๓๖ เกาะ กระจายอยู่ทั่วไปตามจังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๙  จังหวัด 
เป็นเกาะในฝั่งอ่าวไทย ๓๗๔ เกาะ และฝั่งทะเลอันดามัน  ๕๖๒ เกาะ  ซึ่งมีโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จ านวน 121 
โรงเรียน  ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ เป็นประเด็นส าคัญในการจัดการศึกษา           
ที่ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีความแตกต่างกัน นักเรียนในพ้ืนที่ดังกล่าว มีคุณภาพชีวิต และคุณภาพ
ทางการศึกษาที่ไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ปกติทั่วไป  มีการคมนาคมที่ยากล าบาก เพราะตั้งอยู่ในพ้ืนที่               
ที่ เป็นเกาะ มีน้ าล้อมรอบ มีลักษณะตัดขาดจากแผ่นดินตลอดปี การสื่อสารไม่มีความเสถียร ระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาไม่มีคุณภาพ  อีกทั้งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประสบปัญหาในการเดินทาง  และการด ารงชีวิต ส่งผลให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน  มีการโยกย้ายบ่อย  เกิดปัญหาขาดแคลนครู                  
ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนั้น  นักเรียนยังมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่  รวมไปถึงความยากจน  ท าให้ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการเลี้ยงชีพ
มากกว่าการให้การศึกษา  ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและการบริหารจัดการศึกษา   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และอุปสรรคในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  โดยการวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ภายใน  
พบว่า  การบริหารจัดการโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีการก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  และเป้าหมายที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารและครูมีจิตส านึกท่ีดี  มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
อุทิศเวลา และสามารถดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบได้ดี  แต่ในด้านแผนยุทธศาสตร์ขาดการก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารและครูขาดประสบการณ์  และอายุงานน้อย  และย้ายบ่อย  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  มีงานหลายหน้าที่  ครูไม่ครบชั้น  และขาดแคลนวิชาเอกที่ส าคัญ นักเรียน
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  และมีผลการทดสอบระดับชาติต่ ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  การจัดการศึกษา             
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อุปกรณ์ด้าน ICT ไม่เพียงพอ และไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และผลจากการวิเคราะห์
ภายนอก  พบว่า  โรงเรียนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ                  
มีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แต่ระบบการวัดผลประเมินผลที่ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศไม่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เกาะ  การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึง  และ  
ไม่เพียงพอ  นอกจากนั้นระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา  การสื่อสาร ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ยังไม่มีประสิทธิภาพ  การคมนาคมมีความยุ่งยาก  และมีความเสี่ยงในการเดินทางปฏิบัติราชการ  และด้าน
ผู้เรียน มีปัญหาดังนี้  ๑) เด็กวัยเรียนในพ้ืนที่ตกหล่น   ๒) การออกกลางคันด้วยสภาพปัญหาต่าง ๆ  ๓) การอ่าน
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ไม่ออก เขียนไม่ได้ ๔) การไม่ศึกษาต่อหลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ๕) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ๖) ภาวะทุพโภชนาการ ๗) การด ารงชีวิตที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อชีวิต  และความเป็นอยู่ ๘) การขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร  และตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนพ้ืนที่
เกาะ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ รักความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่เกาะ และ             
ความต้องการของผู้เรียน  อันเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมีขอบเขตการด าเนินงานในพ้ืนที่ ๑๒ จังหวัด จ านวน  121         
โรงเรียน ซ่ึงมียุทธศาสตร์การด าเนินงาน  ๗ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
๔. ปลูกฝังค่านิยมรักความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๕. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างม่ันคง และยั่งยืน  
๖. เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น้ า  | ค 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 



ห น้ า  | ง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 



ห น้ า  | จ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
 

สำรบัญ 
 
 

เรื่อง หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร………………………………………………………………………………………………………………… ก 
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………………………… ฉ 
ส่วนที่ 1 บทน า………………………………………………………………………………………………………………… 1 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา………………………………………………………………………………… 6 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ / โครงการ………………………………………………………………………………………… ๑๔ 
ส่วนที่ 4 การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ…………………………………………………………………… ๑๘ 
ภาคผนวก ก รายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ………………………………………………………………………………… 2๑ 
ภาคผนวก ข รายชื่อคณะผู้จัดท า……………………………………………………………………………….………… 2๗ 

 

 



ห น้ า  | ๑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ทรงมุ่งมั่น  วิริยะ และอุตสาหะ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้มีความสุข อยู่ดีกินดี โดยการเสด็จ
พระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร  เพ่ือทรงศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท ห่างไกลและทุรกันดาร ทอดพระเนตรพ้ืนที่จริง  ทั้งด้านภูมิศาสตร์และภูมิสังคม              
ว่าเป็นอย่างไร พระองคท์รงเห็นความส าคัญในการช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา และ
ได้มีพระราชด าริว่า  “การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของคน สังคมและประเทศชาติ”  จึงได้
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เพ่ือพัฒนาประชาชนและประเทศให้ก้าวหน้าหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น   โดยทรงยึดหลักในการด าเนินโครงการว่า   ต้องเป็นการพัฒนาที่ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทรงส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ             
ผู้ยากจน ผู้อยู่ห่างไกล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ที่ได้รับอันตรายจากการป้องกันประเทศ   ให้ได้รับ                 
การพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความประพฤติ สุขภาพ อนามัย  และการประกอบอาชีพ ทรงเน้นเรื่องการรักท้องถิ่น 
รักชาติ  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งที่ว่า 

“…อยากให้ราษฎรรักแผ่นดินของตนเอง คนที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่ไหนก็ตาม เมื่อเขามาฝึกงาน  มีความรู้
ความสามารถแล้ว ก็อยากให้เขากลับไปใช้ความรู้ ความสามารถที่ท้องถิ่นของเขา  ช่วยกันท าให้ท้องถิ่นของเขา
สมบูรณ์พูนสุขขึ้น” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๗  ก าหนดให้บุคคลย่อมเสมอกัน
ในกฎหมาย  มีสิทธิและเสรีภาพ  และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  ชายและหญิง  มีสิทธิ              
เท่าเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ
ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกาย  หรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ  หรือ
สังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมือง  อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ              
แห่งรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอ่ืนใด  จะกระท ามิได้  และมาตรา ๕๔  ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
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ได้อย่างมีความสุข  มาตรา  ๑๐  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  ในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง   และมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย               
ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  

กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่           
และกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  แต่จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนที่ผ่านมา   พบว่า  โรงเรียน          
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน  ๔  ด้าน  คือ  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการเรียนการสอน                 
ด้านความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียน  และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  เนื่องจากรัฐบาลได้ตั้ง
โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ที่มีประชากรจ านวนหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่  ที่มีลักษณะพิเศษ  เช่น  พ้ืนที่ห่างไกล
ความเจริญพ้ืนที่บนภูเขาสูง  บนเกาะ  ชายขอบของประเทศ  เป็นต้น  ซึ่งมีบริบทที่ต่างไปจากโรงเรียนอ่ืนๆ  
เช่น ความยากล าบากในการเดินทาง  ชุมชน  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  เด็กและเยาวชนมีปัญหา  และอุปสรรค
ต่อการได้รับบริการทางการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความยากจน ชนกลุ่มน้อย อยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร 
นอกจากจะด้อยโอกาสในการได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาแล้ว  คุณภาพของการศึกษายังต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน รวมไปถึงปัญหาการออกกลางคัน จึงท าให้การจัดการศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระยะ ๒๐  ปี  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  
คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี  สังคมมีความม่ันคง  เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศไทยมีเกาะจ านวนทั้งสิ้น ๙๓๖ เกาะ กระจายอยู่ทั่วไปตามจังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๙  จังหวัด 
เป็นเกาะในฝั่งอ่าวไทย ๓๗๔ เกาะ และฝั่งทะเลอันดามัน  ๕๖๒ เกาะ  เป็นเกาะในฝั่งอ่าวไทย ๓๗๔ เกาะ  
และฝั่งทะเลอันดามัน  ๕๖๒ เกาะ  จังหวัดที่มีจ านวนเกาะมากที่สุด  คือ จังหวัดพังงา (๑๕๕ เกาะ) รองลงมา
คือ จังหวัดกระบี่ (๑๕๔ เกาะ) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๐๘ เกาะ) เกาะที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตร.กม. 
มีจ านวน ๖ เกาะ เกาะที่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะภูเก็ต (๕๑๔.๖๗๕ ตร.กม.) รองลงมาเป็นเกาะสมุย 
(๒๓๖.๐๗๙ ตร.กม.) เกาะช้าง (๒๑๒.๔๐๔ ตร.กม.) เกาะตะรุเตา (๑๕๐.๘๔ ตร.กม.) เกาะพะงัน (๑๒๒.๐๑๗  
ตร.กม.) และเกาะกูด (๑๑๑.๘๙๔ตร.กม.)  เกาะมากกว่าครึ่งหนึ่ง (๔๑๙ เกาะ) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ            
ทางทะเล รองลงมาเป็นเกาะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบางส่วนอยู่ภายใต้               
การดูแลของกองทัพเรือเพ่ือกิจการด้านความมั่นคงของประเทศ เกาะเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในทางทหาร              
เป็นที่พัก  และจอดเรือของกองทัพ เป็นที่ตั้งของประภาคาร  หรือสัญญาณไฟในการเดินเรือ รวมทั้งบางเกาะ 
ใช้เป็นสถานีตรวจวัดทางอุทกศาสตร์  และเฝ้าระวังเตือนอุบัติภัยทางทะเล 

ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จ านวน  121 โรงเรียน จึงเป็นประเด็น
ส าคัญในการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาที่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนในพ้ืนที่ดังกล่าว             
มีคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการศึกษาที่ไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ปกติทั่วไป  มีการคมนาคม                    
ที่ยากล าบาก การสื่อสารยังไม่มีความเสถียร รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้ง
เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบปัญหา
ในการเดินทางและการด ารงชีวิต ปัญหาดังกล่าว  มีผลท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขาดขวัญก าลังใจ
ในการท างานในพ้ืนที่ มีการโยกย้ายบ่อย  ท าให้ขาดแคลนครู ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะขาดความต่อเนื่องในการสอน  นักเรียนมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต                
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ความเป็นอยู่ ที่ส่งผลต่อทักษะด้านการอ่าน การเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน ดังนั้น                
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะจึงมีความยุ่งยาก ล าบาก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน และคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

จากสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะดังกล่าวข้างต้น  ส านักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท า“แผนยุทธศำสตร์               
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนพื้นที่เกำะ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔” เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะ  ให้สามารถจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่เกาะ                     
ได้อย่างทั่วถึง  ครอบคลุมและมีคุณภาพต่อไป 

 

กำรวิเครำะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนพื้นที่เกำะมีดังนี้ 
สภำพแวดล้อมภำยใน ( Internal Environment )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
๑. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์  และเป้าหมายที่ชัดเจน  และสอดคล้องกับแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างองค์การบริหารงานชัดเจน  มีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน             

มีคู่มือการบริหารงานที่ชัดเจน 
๓. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ ICT  
๔. โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 
๕. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด 
๖. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  มีสัมพันธภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการท างาน   ท างานเป็นทีม

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๗. ครูมีจิตส านึกในความเป็นครู  มุ่งม่ันในการท างาน  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องอาศัยค าสั่ง                 

และมีความสามารถด้านเทคโนโลย ี
๘. ครูพักอาศัยในบ้านพักครู สามารถอุทิศเวลาได้เต็มที่  มีจิตอาสา  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี 
 

จุดอ่อน ( Weakness ) 
๑. มีแผนยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบและขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีการทบทวน 

SWOT ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๒. ผู้บริหารและครู ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ  เนื่องจากขาดประสบการณ์                   

และอายุงานน้อย 
๓. ผู้บริหารและครูย้ายบ่อย  บางครั้งขาดผู้บริหารและครูเป็นระยะเวลานาน 
๔. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๕. ครูภาระงานมีหลายหน้าที่  ท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  และส่งผลให้กระทบ                 

ต่อการเรียนการสอน 
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๖. ครูไม่ครบชั้นและขาดแคลนวิชาเอกท่ีส าคัญ เช่น ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

๗. นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  และมีผลการทดสอบระดับชาติต่ ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
๘. นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันสูง 
๙. การจัดการศึกษา ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
๑๐.อุปกรณ์ด้าน ICT ไมเ่พียงพอ  และไม่เอ้ือต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ผลจากการวิเคราะห์ภายใน  พบว่า  การบริหารจัดการโรงเรียน   มีความเข้มแข็ง มีการก าหนด

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  และเป้าหมายที่ชัดเจน  และสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการใช้
ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร  มีการประสานกับหน่วยงานอ่ืน  สามารถระดมทุน  
เพ่ือพัฒนาการศึกษา  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการท างาน  ครูมี
จิตส านึกที่ดี   มีความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถอุทิศเวลาได้ เต็มที่  และสามารถดูแลนักเรียนใน                    
ความรับผิดชอบได้ดี  แต่ในด้านแผนยุทธศาสตร์ขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีการทบทวน SWOT 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติได้ไม่ครบ  ผู้บริหารและครู ไม่สามารถปฏิบัติงานได้           
เต็มตามศักยภาพ  เนื่องจากขาดประสบการณ์  และอายุงานน้อย  และย้ายบ่อย  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร           
ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  มีงานหลายหน้าที่  ครูไม่ครบชั้น  และขาดแคลนวิชาเอกที่ส าคัญ นักเรียน
มีปัญหาอ่าน  ไม่ออก เขียนไม่ได้  และมีผลการทดสอบระดับชาติต่ ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา   การจัด     
การศึกษาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อุปกรณ์ด้าน ICT ไม่เพียงพอ  และไม่เอ้ือต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  

 

สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) 
โอกำส (Opportunity ) 
๑. นโยบายของรัฐมีการส่งเสริมการศึกษามีกฎหมาย  และก าหนดแนวการปฏิบัติงานชัดเจน  รวมทั้ง

ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการศึกษา  และงบประมาณเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา             
ในหลากหลายรูปแบบ 

๒. โรงเรียนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้  และพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  และมีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว 

๓. ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  มีปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลาย  มีภูมิปัญญาที่เป็นแหล่งเรียนรู้  เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพ 

๔. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  และหน่วยงานภายนอก  องค์กรเอกชน สมาคม ชมรมและ
ภาคีเครือข่าย  มีความเข้มแข็ง  พร้อมให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

อุปสรรค (Threats) 
๑. การก าหนดนโยบาย และระบบการวัดผลประเมินผลที่ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน               

ทั่วประเทศ  ไม่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เกาะ  และขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
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๒. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัด  ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของโรงเรียน  ท าให้         
ขาดแคลนครูวิชาเอก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  และมีความล่าช้า 
ในการบรรจุแต่งตั้งทดแทน เช่น เมื่อครูย้ายออก   ครูเกษียณ  เป็นต้น 

 ๓. หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะการเลื่อนขั้นเงินเดือน สวัสดิการ การเข้าสู่ต าแหน่งไม่เอ้ือต่อ           
การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่เกาะ  และเงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ (เดือนละ ๑,๐๐๐ 
บาท) ไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึงทุกต าแหน่ง 

 ๔. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับบริบท  มีการกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึง  และไม่
เหมาะสม  เช่น  การก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากค่าวัสดุ
ท้องถิ่นมีราคาสูงกว่าราคากลางของ สพฐ. และไม่มีค่าขนส่ง 

๕. การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่เพียงพอ  เช่น  สื่อที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของ
จ านวนนักเรียน  บ้านพักครูมีไม่เพียงพอ 

๖. การได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) จาก อปท.มีความล่าช้า และไม่
ปรับปรุงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 

๗. ระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่ ไฟฟ้า น้ า  การสื่อสาร ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  ไม่มีประสิทธิภาพ 
๘. การคมนาคมมีความยุ่งยากต่อการด ารงชีวิตของนักเรียน  บุคลากร  และคนในชุมชน และ                   

มีความเสี่ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
๙. สภาพชุมชน  มีสื่อยั่วยุ  ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  เช่น  รา้นเกม  ยาเสพติด และวัฒนธรรมต่างชาติ 
๑๐. ชุมชนและผู้ปกครองมีหลากหลายชนเผ่า เชื้อชาติ ศาสนา  และวัฒนธรรม ใช้ภาษาถ่ินใน             

การสื่อสาร  มีฐานะยากจน  มีรายได้ไม่แน่นอน  มีปัญหาการหย่าร้าง  และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน 
๑๑. โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ ท าให้มีผลต่อการก่อสร้างต่างๆ 
ผลจากการวิเคราะห์ภายนอก  พบว่า  รัฐมีการส่งเสริมนโยบายการศึกษาและให้การสนับสนุน 

งบประมาณเพ่ิมขึ้น  และโรงเรียนในพ้ืนเกาะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  และมีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว  ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  มีภูมิปัญญาที่เป็นแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน  ด้านทักษะอาชีพ  โรงเรียนได้รับ   
การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก  แต่ยังต้องพัฒนาในด้านระบบการวัดผลประเมินผลที่ก าหนด
เกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ไม่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เกาะ  และ             
ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้
ค านึงถึงความต้องการของโรงเรียน และมีความล่าช้าในการบรรจุแต่งตั้งทดแทน  และหลักเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะการเลื่อนข้ันเงินเดือน สวัสดิการ การเข้าสู่ต าแหน่งไม่เอ้ือต่อการสร้างขวัญและก าลังใจกับครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพ้ืนที่เกาะ  ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับบริบท  มีการกระจายงบประมาณ
ไม่ทั่วถึง  ไม่เหมาะสม  และไม่เพียงพอ  นอกจากนั้นระบบสาธารณูปโภค  ได้แก่ ไฟฟ้า น้ า  การสื่อสาร ระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตยังไม่มีประสิทธิภาพการคมนาคมมีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงในการเดินทาง ไปปฏิบัติ
ราชการ 
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นิยำมศัพท ์
 โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนพื้นที่เกำะ หมายถึง  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นเกาะ มีน้ าล้อมรอบ มีลักษณะตัดขาด
จากแผ่นดินตลอดปี หรือเดินทางโดยเรือเท่านั้น 
 โรงเรียนที่อยู่ในประกำศก ำหนดส ำนักงำนในพื้นที่พิเศษของกระทรวงกำรคลัง  หมายถึง โรงเรียน
ที่มีรายชื่อประกาศก าหนดส านักงานในพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง 

ผู้เรียน หมายถึง  นักเรียนที่อยู่ในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่เกาะ 
   โอกำสทำงกำรศึกษำ หมายถึง  สิทธิและโอกาสของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เกาะ ที่สามารถเข้าเรียน             
ในระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
   คุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  โดยมุ่งเน้นด้านทักษะ
ชีวิต  และทักษะอาชีพของผู้เรียนที่เหมาะสมกับสภาพบริบท ความต้องการของนักเรียน ชุมชน  และอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการด ารงชีวิต ซึ่งประกอบด้วย  ความรู้  และเจตคติ
ในการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ รอบตัวในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   ทักษะอำชีพ หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพของผู้เรียนโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ
เพ่ือเสริมสร้างสร้างทักษะความสามารถการประกอบอาชีพ 

พหุวัฒนธรรม  หมายถึง  กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  วิถีชีวิต  ความเชื่อ
ศาสนา  และประเพณีปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน 

กลุ่มชำติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ความเชื่อ  ภาษาพูด
เดียวกัน และเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน  จะมีความรู้สึกผูกพัน
ทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไป  เป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและ
ของชาติพันธุ์ 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 
จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ภายใต้วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน               

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศ                         
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี  
สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาค  และเป็นธรรม  และจากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ รักความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด ารงชีวิต 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
๑. สร้างโอกาสและความเสมอภาค ให้ผู้เรียน 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔. สร้างสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๕. สร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เกาะ 

 

เป้ำประสงค ์
๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทางสังคม  
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา  และมีความสามารถ

ในการแข่งขัน 
๓. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักความเป็นไทย  รักษ์ท้องถิ่น  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔. ผู้เรียนมีสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๕. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีความเป็นมืออาชีพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เกาะ 

 



ห น้ า  | ๘ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร ์
๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
๔. ปลูกฝังค่านิยมรักความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๕. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างม่ันคง และยั่งยืน  
๖. เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จ านวน  ๑๒  
จังหวัด รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๒๑ โรงเรียน รายละเอียดดังแผนที่แสดงจังหวัดที่มเีกาะ 
 

แผนที่แสดงจังหวัดพื้นที่เกำะ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ข้อมูลโรงเรียนพื้นที่เกำะ   
   สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จ านวน  ๑๒๑  
โรงเรียน  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ๑๒  จังหวัด  ได้แก่  ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล  มีครูในโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ จ านวน ๙๘๖ คน  มีนักเรียนในพ้ืนที่เกาะ จ านวน  
๒๖,๑๓๓  คน  โดยมีรายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  ดังนี้ 
 

ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด สังกัด 
๑ เกาะกูดวิทยาคม ตราด สพม.๑๗ 
๒ เกาะช้างวิทยาคม ตราด สพม.๑๗ 
๓ บ้านคลองเจ้า ตราด สพป.ตราด 
๔ บ้านอ่าวพร้าว ตราด สพป.ตราด 
๕ อนุบาลเกาะกูด ตราด สพป.ตราด 
๖ บ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์) ตราด สพป.ตราด 
๗ บ้านคลองพร้าว ตราด สพป.ตราด 
๘ อนุบาลเกาะช้าง ตราด สพป.ตราด 
๙ บ้านปางเป้า ตราด สพป.ตราด 

๑๐ วัดวัชคามคชทวีป ตราด สพป.ตราด 
๑๑ วัดสลักเพชร ตราด สพป.ตราด 
๑๒ วัดเกาะจิก จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต ๒ 
๑๓ เกาะแก้วพิสดาร ระยอง สพป.ระยอง เขต ๑ 
๑๔ เกาะสีชัง ชลบุร ี สพม.๑๘ 
๑๕ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ 
๑๖ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ 
๑๗ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ 
๑๘ วัดแหลมทอง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๑๙ บ้านเกาะนกเภา สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๐ วัดคีรีวงการาม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๑ วัดสันติวราราม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๒ วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๓ บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๔ วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๕ บ้านบ่อผุด สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๖ บ้านบางรักษ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๗ บ้านปลายแหลม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๘ บ้านหน้าค่าย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๙ วัดภูเขาทอง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๐ บ้านแหลมหอย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
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ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด สังกัด 
๓๑ บ้านดอนธูป สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๒ วัดนาราเจริญสุข สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๓ วัดกลาง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๔ วัดคุณาราม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๕ วัดประเดิม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๖ วัดแจ้ง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๗ บ้านเกาะพลวย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๘ บ้านอ่างทอง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๙ บ้านเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๐ บ้านโฉลกหล า สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๑ บ้านมะเดื่อหวาน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๒ บ้านศรีธนู สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๓ วัดสมัยคงคา สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๔ วัดราษฎร์เจริญ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๕ บ้านท้องนายปาน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๖ บ้านหาดริ้น สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๗ ชุมชนบ้านใต้ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๘ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต ๒ 
๔๙ บ้านเกาะพยาม ระนอง สพป.ระนอง 
๕๐ บ้านเกาะเหลา ระนอง สพป.ระนอง 
๕๑ บ้านเกาะสินไห ระนอง สพป.ระนอง 
๕๒ บ้านแหลมนาว ระนอง สพป.ระนอง 
๕๓ บ้านเกาะช้าง ระนอง สพป.ระนอง 
๕๔ บ้านหาดทรายด า ระนอง สพป.ระนอง 
๕๕ บ้านหาดทรายด า สาขาบ้านหน้านอก ระนอง สพป.ระนอง 
๕๖ เกาะยาววิทยา พังงา สพม.๑๔ 
๕๗ เกาะปันหยี พังงา สพป.พังงา 
๕๘ เกาะหมากน้อย พังงา สพป.พังงา 
๕๙ เกาะไม้ไผ่ พังงา สพป.พังงา 
๖๐ เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๑ บ้านน้ าจืด พังงา สพป.พังงา 
๖๒ บ้านริมทะเล พังงา สพป.พังงา 
๖๓ บ้านท่าเขา พังงา สพป.พังงา 
๖๔ บ้านช่องหลาด พังงา สพป.พังงา 
๖๕ บ้านคลองเหีย พังงา สพป.พังงา 
๖๖ บ้านคลองบอน พังงา สพป.พังงา 
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ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด สังกัด 
๖๗ บ้านย่าหมี พังงา สพป.พังงา 
๖๘ อ่าวมะม่วง พังงา สพป.พังงา 
๖๙ บ้านท่าเรือ พังงา สพป.พังงา 
๗๐ บ้านพรุใน พังงา สพป.พังงา 
๗๑ อ่าวกะพ้อ พังงา สพป.พังงา 
๗๒ บ้านคลองดินเหนียว พังงา สพป.พังงา 
๗๓ เกียรติประชา พังงา สพป.พังงา 
๗๔ บุญสูงอุปถัมภ์ พังงา สพป.พังงา 
๗๕ บ้านนอกนา พังงา สพป.พังงา 
๗๖ บ้านสามช่อง พังงา สพป.พังงา 
๗๗ เกาะมะพร้าว ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
๗๘ เกาะโหลน ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
๗๙ บ้านเกาะนาคา ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
๘๐ ลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ สพม.๑๓ 
๘๑ บ้านเกาะกลาง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๒ บ้านคลองก า กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๓ บ้านคลองประสงค์ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๔ บ้านแหลมตง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๕ พระราชทานบ้านเกาะพีพี กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๖ บ้านโละใหญ่ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๗ บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๘ บ้านคลองโตนด กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๙ บ้านหลังสอด กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๐ บ้านคลองหิน กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๑ วัดเกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๒ บ้านเจ๊ะหลี กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๓ บ้านคลองนิน กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๔ บ้านเกาะปอ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๕ บ้านสังกาอู้ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๖ บ้านทุ่งหยีเพ็ง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๗ ชุมชนบ้านศาลาด่าน กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๘ บ้านพระแอะ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๙ บ้านเกาะจ า กระบี่ สพป.กระบี่ 

๑๐๐ บ้านเกาะปู กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๑ บ้านเกาะศรีบอยา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๒ บ้านเกาะฮั่ง กระบี่ สพป.กระบี่ 
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ล ำดับ โรงเรียน จังหวัด สังกัด 
๑๐๓ บ้านคลองเตาะ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๔ บ้านติงไหร กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๕ หาดทรายทอง ตรัง สพป.ตรัง เขต ๑ 
๑๐๖ บ้านแหลม ตรัง สพป.ตรัง เขต ๑ 
๑๐๗ บ้านเกาะมุกต์ ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 
๑๐๘ บ้านเกาะลิบง ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 
๑๐๙ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 
๑๑๐ บ้านบาตูปูเต๊ะ  สาขาบ้านหลังเขา ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 
๑๑๑ บ้านต ามะลังเหนือ สตูล สพป.สตูล 
๑๑๒ บ้านต ามะลังใต้ สตูล สพป.สตูล 
๑๑๓ บ้านตันหยงกาโบชัยพัฒนา สตูล สพป.สตูล 
๑๑๔ บ้านเกาะยาว สตูล สพป.สตูล 
๑๑๕ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สตูล สพป.สตูล 
๑๑๖ บ้านตันหยงกลิง สตูล สพป.สตูล 
๑๑๗ บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สตูล สพป.สตูล 
๑๑๘ บ้านเกาะอาดัง สตูล สพป.สตูล 
๑๑๙ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย สตูล สพป.สตูล 
๑๒๐ บ้านเกาะบูโหลน สตูล สพป.สตูล 
๑๒๑ เพียงหลวง๔ฯ สตูล สพป.สตูล 
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ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดโครงการและกิจกรรม  ตลอดจนตัวชี้วัดไว้  ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๑  เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา      
-พัฒนาระบบสัญญาณ
และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
ให้มีความพร้อมในการใช้
งาน 

ร้อยละของโรงเรียนพ้ืนที่
เกาะได้รับการปรับปรุง
พัฒนาระบบโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

๗๐ 
 

๗๐ 
 

๘๐ 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 
 

-อาหารกลางวันนักเรียน
มัธยมศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนพื้นที่
เกาะได้รับการสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ                
ในการแข่งขัน 

     

-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ร้อยละของโรงเรียนพ้ืนที่
เกาะที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียนระดับชาติสูงขึ้น 

๕๐ 
 

๕๐ 
 

๕๕ 
 

๖๐ 
 

๖๕ 
 

-กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

ร้อยละของโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันทักษะวิชาการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

-กิจกรรมส่งเสริม          
ความเป็นเลิศ         
ทางด้านกีฬา 

ร้อยละของโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

-กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละของโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

-กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ 

ร้อยละของโรงเรียน 
ที่ร่วมกิจกรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ  
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ให้มีความเป็นมืออาชีพ 

     

-กิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ภูมิภาค
และระดับประเทศ 

ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

-พัฒนาครูให้มีศักยภาพ
ในการผลิตสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนา 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

-กิจกรรมศึกษาดูงาน ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ปลูกฝังค่ำนิยมรักควำมเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการปลูกฝังค่านิยม
รักความเป็นไทย รักษ์
ท้องถิ่นและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ค่านิยมรักความเป็นไทย 
รักษ์ท้องถิ่นและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่ต่ ากว่าระดับดี 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  เสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันของสังคมพหวุัฒนธรรม 
                      อย่ำงมั่นคง และยัง่ยืน  
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี 
ในการอยู่ร่วมกันของคน 
ในชุมชนพ้ืนที่เกาะ 

ร้อยละของโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ  
                     ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพและการมี
งานท า ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
อาชีพและการมีงานท า  
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๗  พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 
                      ใหม้ีประสิทธิภำพ 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

     

-กิจกรรม สร้างเครือข่าย
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 

ร้อยละของโรงเรียน 
พ้ืนที่เกาะที่เข้าร่วม 
เป็นสมาชิกเครือข่าย 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

-วิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนพื้นที่
เกาะในภาพรวม 

มีผลงานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 

๕๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

-ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ 

ร้อยละของโรงเรียนในพ้ืนที่
เกาะได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคารเรียน  
อาคารประกอบ  ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

-พัฒนาห้องสมุดและ
หรือห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาห้องสมุดและ 
หรือห้องปฏิบัติการ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 
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ส่วนที่ ๔ 

กำรน ำแผนยุทธศำสตรไ์ปสู่กำรปฏิบัต ิ
 
 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔              
ไปสู่การปฏิบัติ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน  และแนวทาง
การด าเนินงานที่ชัดเจน ต้องระดมสรรพก าลัง  ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม  เป็นเจ้าของ  และการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นการน า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ไปสู่การปฏิบัติ                  
จึงก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

๑. รณรงค์และสร้างกระแสการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชน  ท้องถิ่น 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่เกาะ 

๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่เกาะให้เป็นปัจจุบัน เอื้อต่อ
การน าไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดท ากฎหมาย  และระเบียบที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
พ้ืนที่เกาะ  โดยประกาศให้เป็นพื้นที่การจัดการศึกษาพิเศษ 

๔. เสนอให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เกาะ  ที่เป็นเอกภาพและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานชัดเจน  ที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๕. เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
รวมทั้งการระดมทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริการการศึกษาส าหรับประชากรวัยเรียน 

๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จัด
การศึกษาในพ้ืนที่เกาะ ให้มีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบัติงานไดเ้ต็มตามศักยภาพ 

๗. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพ้ืนที่เกาะทุกแห่ง ดังนี้ 
๗.๑ โรงเรียนทุกแห่งจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการขยายผล

โรงเรียนพอเพียงต้นแบบ (Sufficiency Economy School) 
๗.๒  โรงเรียนทุกแห่งจัดหลักสูตรที่หลากหลายสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ (Alternative 

Learning)  ที่เน้นให้เด็กทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ  

๘. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กในโรงเรียนพื้นที่เกาะ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔              

ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญ ประกอบด้วย 
๑. กระทรวงศึกษำธิกำร มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. ผลักดันในเกิดการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
๓. สร้างในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
๔. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
 

๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. สร้างในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์                   
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษา 

๓. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์                 
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ให้ครูและบุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับ
ทราบอย่างชัดเจน  และทั่วถึง  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และสนับสนุนให้การด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะของหน่วยงานในสังกัดในทุกระดับ 

๕. ติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน 
พ้ืนที่เกาะ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องมีการก าหนดทิศทาง
และกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 

    ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ การประเมินผล 
ส าเร็จ  และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจ าแนกรายไตรมาส 
                                พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระยะ 
              สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์   
        เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง  และหน่วยงานในพ้ืนที่          
ให้เป็นระบบ  สามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก แม่นย า  เพ่ือใช้ในการประเมินผลในระดับต่าง ให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

      ๖. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะ 
     ๗. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
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๓. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
๒. ด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด 

การศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และใช้เป็นกรอบ            
ในการบริหารจัดการศึกษา 

๓. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพ้ืนที่เกาะต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                   
เพ่ือขอความเห็นชอบ   

๔. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้  ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์                    
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ให้สถานศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ชัดเจน  

๕. จัดสรรทรัพยากรส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  อย่างเหมาะสม 

๖. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๗. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
๘. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ 
 

๔. สถำนศึกษำ มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
๒. ด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด 

การศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการศึกษา 

๓. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพื้นที่เกาะต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือขอความเห็นชอบ  

๔. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์               
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างชัดเจน 

๕. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  โดยใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่ 
เกาะ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๗. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 
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ภำคผนวก ก 
รำยชื่อโรงเรียนเกำะ 
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ข้อมูลโรงเรียนพื้นที่เกำะ 

รำยช่ือ ๑๒ จังหวัด 
ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 
 
จ ำนวนครูในโรงเรียนพื้นที่เกำะ 

จ านวน   ๙๘๖ คน 
 
จ ำนวนนักเรียนในพื้นที่เกำะ 

จ ำนวนนักเรียน 
ก่อนประถม 

จ ำนวนนักเรียน 
ประถม 

จ ำนวนนักเรียน 
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 

จ ำนวนนักเรียน 
มัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย 

จ ำนวนนักเรียน 
รวม 

๔,๕๘๐ ๑๕,๐๙๒ ๔,๙๐๔ ๑,๕๗๕ ๒๖,๑๓๓ 
 
จ ำนวนโรงเรียนพื้นที่เกำะ   ๑๒๑    โรงเรียน 
ล ำดับ รหัส โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด สังกัด 

๑ ๑๐๒๓๑๕๐๑๓๗ เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูด ตราด สพม.๑๗ 
๒ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๙ เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้าง ตราด สพม.๑๗ 
๓ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๓ บ้านคลองเจ้า เกาะกูด ตราด สพป.ตราด 
๔ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๔ บ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด ตราด สพป.ตราด 
๕ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๕ อนุบาลเกาะกูด เกาะกูด ตราด สพป.ตราด 
๖ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๒ บ้านเกาะหมาก  

(สถิตย์สุทธิวงษ์) 
เกาะกูด ตราด สพป.ตราด 

๗ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๖ บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง ตราด สพป.ตราด 
๘ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๘ อนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สพป.ตราด 
๙ ๑๐๒๓๑๕๐๑๑๗ บ้านปางเป้า เกาะช้าง ตราด สพป.ตราด 

๑๐ ๑๐๒๓๑๕๐๑๒๐ วัดวัชคามคชทวีป เกาะช้าง ตราด สพป.ตราด 
๑๑ ๑๐๒๓๑๕๐๑๒๑ วัดสลักเพชร เกาะช้าง ตราด สพป.ตราด 
๑๒ ๑๐๒๒๐๖๐๐๙๔ วัดเกาะจิก ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต ๒ 
๑๓ ๑๐๒๑๔๗๐๐๓๒ เกาะแก้วพิสดาร เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต ๑ 
๑๔ ๑๐๒๐๐๘๐๓๓๔ เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุร ี สพม.๑๘ 
๑๕ ๑๐๘๔๖๔๐๕๕๒ เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ 
๑๖ ๑๐๘๔๖๔๐๕๕๓ ทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ 
๑๗ ๑๐๘๔๖๔๐๕๕๔ เกาะพะงันศึกษา เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ 
๑๘ ๑๐๘๔๖๔๐๐๒๘ วัดแหลมทอง เมือง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
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ล ำดับ รหัส โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด สังกัด 
๑๙ ๑๐๘๔๖๔๐๒๑๓ บ้านเกาะนกเภา ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๐ ๑๐๘๔๖๔๐๑๑๕ วัดคีรีวงการาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๑ ๑๐๘๔๖๔๐๑๑๙ วัดสันติวราราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๒ ๑๐๘๔๖๔๐๑๑๐ วัดสว่างอารมณ์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๓ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๖ บ้านหาดงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๔ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๘ วัดบุณฑริการาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๕ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๓ บ้านบ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๖ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๔ บ้านบางรักษ์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๗ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๕ บ้านปลายแหลม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๘ ๑๐๘๔๖๔๐๑๑๒ บ้านหน้าค่าย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๙ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๙ วัดภูเขาทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๐ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๗ บ้านแหลมหอย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๑ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๗ บ้านดอนธูป เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๒ ๑๐๘๔๖๔๐๑๐๐ วัดนาราเจริญสุข เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๓ ๑๐๘๔๖๔๐๑๑๓ วัดกลาง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๔ ๑๐๘๔๖๔๐๑๑๖ วัดคุณาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๕ ๑๐๘๔๖๔๐๑๑๗ วัดประเดิม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๖ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๙ วัดแจ้ง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๗ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๖ บ้านเกาะพลวย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๘ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๘ บ้านอ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓๙ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๑ บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๐ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๒ บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๑ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๓ บ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๒ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๔ บ้านศรีธนู เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๓ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๕ วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๔ ๑๐๘๔๖๔๐๐๙๐ วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๕ ๑๐๘๔๖๔๐๐๘๘ บ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๖ ๑๐๘๔๖๔๐๐๘๙ บ้านหาดริ้น เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๗ ๑๐๘๔๖๔๐๐๘๗ ชุมชนบ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๔๘ ๑๐๙๖๒๔๐๐๖๐ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตากใบ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต ๒ 
๔๙ ๑๐๘๕๔๖๐๐๒๑ บ้านเกาะพยาม เมือง ระนอง สพป.ระนอง 
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ล ำดับ รหัส โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด สังกัด 
๕๐ ๑๐๘๕๔๖๐๐๒๓ บ้านเกาะเหลา เมือง ระนอง สพป.ระนอง 
๕๑ ๑๐๘๕๔๖๐๐๑๙ บ้านเกาะสินไห เมือง ระนอง สพป.ระนอง 
๕๒ ๑๐๘๕๔๖๐๐๘๙ บ้านแหลมนาว สุขส าราญ ระนอง สพป.ระนอง 
๕๓ ๑๐๘๕๔๖๐๐๒๔ บ้านเกาะช้าง เมือง ระนอง สพป.ระนอง 
๕๔ ๑๐๘๕๔๖๐๐๑๒ บ้านหาดทรายด า เมือง ระนอง สพป.ระนอง 
๕๕ ๑๐๘๕๔๖๐๐๑๖ บ้านหาดทรายด า  

สาขาบ้านหน้านอก 
เมือง ระนอง สพป.ระนอง 

๕๖ ๑๐๘๒๓๓๐๑๗๖ เกาะยาววิทยา เกาะยาว พังงา สพม.๑๔ 
๕๗ ๑๐๘๒๓๓๐๐๒๐ เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา 
๕๘ ๑๐๘๒๓๓๐๐๒๑ เกาะหมากน้อย เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา 
๕๙ ๑๐๘๒๓๓๐๐๒๒ เกาะไม้ไผ่ เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา 
๖๐ ๑๐๘๒๓๓๐๐๓๖ เกาะยาว เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๑ ๑๐๘๒๓๓๐๐๓๗ บ้านน้ าจืด เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๒ ๑๐๘๒๓๓๐๐๓๘ บ้านริมทะเล เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๓ ๑๐๘๒๓๓๐๐๓๙ บ้านท่าเขา เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๔ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๐ บ้านช่องหลาด เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๕ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๑ บ้านคลองเหีย เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๖ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๒ บ้านคลองบอน เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๗ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๓ บ้านย่าหมี เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๘ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๔ อ่าวมะม่วง เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๖๙ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๕ บ้านท่าเรือ เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๗๐ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๖ บ้านพรุใน เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๗๑ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๗ อ่าวกะพ้อ เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๗๒ ๑๐๘๒๓๓๐๐๔๘ บ้านคลองดินเหนียว เกาะยาว พังงา สพป.พังงา 
๗๓ ๑๐๘๒๓๓๐๐๕๔ เกียรติประชา คุระบุรี พังงา สพป.พังงา 
๗๔ ๑๐๘๒๓๓๐๑๑๑ บุญสูงอุปถัมภ์ ตะกั่วป่า พังงา สพป.พังงา 
๗๕ ๑๐๘๒๓๓๐๑๑๒ บ้านนอกนา ตะกั่วป่า พังงา สพป.พังงา 
๗๖ ๑๐๘๒๓๓๐๐๘๒ บ้านสามช่อง ตะกั่วทุ่ง พังงา สพป.พังงา 
๗๗ ๑๐๘๓๔๐๐๐๐๓ เกาะมะพร้าว เมือง ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
๗๘ ๑๐๘๓๔๐๐๐๑๙ เกาะโหลน เมือง ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
๗๙ ๑๐๘๓๔๐๐๐๕๗ บ้านเกาะนาคา ถลาง ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
๘๐ ๑๐๘๑๐๑๐๒๔๑ ลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตา กระบี่ สพม.๑๓ 
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ล ำดับ รหัส โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด สังกัด 
๘๑ ๑๐๘๑๐๑๐๐๒๒ บ้านเกาะกลาง เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๒ ๑๐๘๑๐๑๐๐๒๔ บ้านคลองก า เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๓ ๑๐๘๑๐๑๐๐๒๕ บ้านคลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๔ ๑๐๘๑๐๑๐๐๒๖ บ้านแหลมตง เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๕ ๑๐๘๑๐๑๐๐๒๓ พระราชทานบ้านเกาะพีพี เมืองกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๖ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๖ บ้านโละใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๗ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๗ บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๘ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๘ บ้านคลองโตนด เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๘๙ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๙ บ้านหลังสอด เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๐ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๕ บ้านคลองหิน เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๑ ๑๐๘๑๐๑๐๑๔๙ วัดเกาะลันตา เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๒ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๐ บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๓ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๑ บ้านคลองนิน เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๔ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๓ บ้านเกาะปอ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๕ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๔ บ้านสังกาอู้ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๖ ๑๐๘๑๐๑๐๑๕๒ บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๗ ๑๐๘๑๐๑๐๑๖๐ ชุมชนบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๘ ๑๐๘๑๐๑๐๑๖๑ บ้านพระแอะ เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 
๙๙ ๑๐๘๑๐๑๐๑๙๕ บ้านเกาะจ า เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 

๑๐๐ ๑๐๘๑๐๑๐๑๙๖ บ้านเกาะปู เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๑ ๑๐๘๑๐๑๐๑๙๗ บ้านเกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๒ ๑๐๘๑๐๑๐๑๙๘ บ้านเกาะฮั่ง เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๓ ๑๐๘๑๐๑๐๑๙๙ บ้านคลองเตาะ เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๔ ๑๐๘๑๐๑๐๒๐๐ บ้านติงไหร เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 
๑๐๕ ๑๐๙๒๑๔๐๑๕๘ หาดทรายทอง ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต ๑ 
๑๐๖ ๑๐๙๒๑๔๐๑๕๙ บ้านแหลม ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต ๑ 
๑๐๗ ๑๐๙๒๑๔๐๐๖๕ บ้านเกาะมุกต์ กันตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 
๑๐๘ ๑๐๙๒๑๔๐๐๖๗ บ้านเกาะลิบง กันตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 
๑๐๙ ๑๐๙๒๑๔๐๐๖๘ บ้านบาตูปูเต๊ะ กันตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 
๑๑๐ ๑๐๙๒๑๔๐๐๗๐ บ้านบาดูปูเด๊ะ 

สาขาบ้านหลังเขา 
กันตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต ๒ 

๑๑๑ ๑๐๙๑๕๖๐๐๓๒ บ้านต ามะลังเหนือ เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล 
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ล ำดับ รหัส โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด สังกัด 
๑๑๒ ๑๐๙๑๕๖๐๐๓๓ บ้านต ามะลังใต้ เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล 
๑๑๓ ๑๐๙๑๕๖๐๐๓๔ บ้านตันหยงกาโบชัย

พัฒนา 
เมืองสตูล สตูล 

สพป.สตูล 
๑๑๔ ๑๐๙๑๕๖๐๐๓๕ บ้านเกาะยาว เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล 
๑๑๕ ๑๐๙๑๕๖๐๐๓๗ บ้านเกาะสาหร่ายชัย

พัฒนา 
เมืองสตูล สตูล 

สพป.สตูล 
๑๑๖ ๑๐๙๑๕๖๐๐๓๘ บ้านตันหยงกลิง เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล 
๑๑๗ ๑๐๙๑๕๖๐๐๓๙ บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล 
๑๑๘ ๑๐๙๑๕๖๐๐๔๐ บ้านเกาะอาดัง เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล 
๑๑๙ ๑๐๙๑๕๖๐๐๔๑ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล 
๑๒๐ ๑๐๙๑๕๖๐๐๗๔ บ้านเกาะบูโหลน ละงู สตูล สพป.สตูล 
๑๒๑ ๑๐๙๑๕๖๐๐๗๙ เพียงหลวง๔ฯ ละงู สตูล สพป.สตูล 
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ภำคผนวก ข 
รำยชื่อคณะผู้จัดท ำ 
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ที่ปรึกษำ 
๑.   นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.   นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔.   นายณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณะท ำงำน 
๑.   นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.   นายอาดุลย์  พรมแสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
๓.   นายประจักษ์  ช่างเรือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
๔.   นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๕.   นายกิตติภณ  สุวิชญางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖.   นายสุริยา  หมาดท้ิง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๗.   นางเทียมจันทร์  สุขศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
๘.   นางสาวอรสา  อาลี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
๙.   นายกิตติ  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
๑๐. นายชูศักดิ์  แก้วนุ่น ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๑๑. นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
๑๒. นายอดิศร  แก้วเซ่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
๑๓. นางพจณิชา  รอดภัย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๑๔. นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 
๑๕. นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
๑๖. นางสุนีย์  แก้วอุไร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
๑๗. นางเยาวภา  สิงหเสม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
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๑๘. นายสมศักดิ์  ลีลาทรัพย์เลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
๑๙. นางสาวสาวิตรี  พิริยะสถิต ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
๒๐. นายสุรพงษ์  เพชรเครือ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 
๒๑. นางวรรณา  ขวัญสืบ รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
๒๒. นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๒๓. นางณัฐญาพร  เสวตานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 
๒๔. นายอัดนัน  อุสมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบารา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๒๕. นายจรูญโรจน์  สุนทรนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต ามะลังเหนือ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๒๖. นายชาตรี  ศรีหา ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะอาดัง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๒๗. นายบัญชา  แสงไชยศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
๒๘. นายมิตรชาย  ด าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมตง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
๒๙. นายจิตรกร  หมีนสัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๓๐. นายถาวร  หนูสงวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเสือ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ 
๓๑. นายจรูญ  สืบพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๓๒. นายอุดม  กูลดี ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่าวกะพ้อ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๓๓. นายอนันต์  หาญจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๓๔. นางนิลมณี ศรีม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะหมากน้อย   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๓๕. นางฉัตรชนก  พึ่งถิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจืด   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๓๖. นายเจษฎา  อนันตศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเขา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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๓๗. นายอรัญ  ท านากล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องหลาด   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๓๘. นายมนัสพงษ ์ ไชยรุตม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลม  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
๓๙. นางสาววารัตดา  บุญสุด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกหัก  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
๔๐. นางมาตา  แก้วเซ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
๔๑. นางสิริลักษณ์  ซาแท่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  
๔๒. นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองก๊ึด    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ 
๔๓. นางสาวปณิดา  ปันดอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
๔๔. นายสงวนศักดิ์  ปันใจแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
๔๕. นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว้า  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  
๔๖. ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร  มหาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวงศ์  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 
๔๗. นายสุทัด  จันทะสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  
๔๘. นายศุภโชค  ปิยะสันติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๔๙. นายสุขสันต์  สอนนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านพญาไพร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓   
๕๐. นางกัญญา สมบูรณ์ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านวนาหลวง  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 
๕๑. นางสาวบงกช  พูลเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 
๕๒. นางสาวพจนา  วานิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๕๓. นางสาวดรุณี  ชลาวารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 
๕๔. นางอัมพันธ์  มีผล นักวิชาการศึกษา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
๕๕. นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 



ห น้ า  | ๓๑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศกึษาโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๕๖. นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
๕๗. นางบงกช  อาจองค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
๕๘. นางธัญจิรา  พาริก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
๕๙. นางปารมี  ใบหลี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๐. นางประนอม  หงษ์บิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๑. นายสมปอง  สังข์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๒. นางโสรยา  เด่นนิรันดร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๓. นางสาวเสอิ้น  แก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๔. นางสาวช่อผกา  ชูเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๕. นางสุนีย์  มามะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๖. นางเนืองนิตย์  ดวงภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๗. นางจิราพร  ศรีคงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๘. นางสาวพัทธนันท์  ศรีมีวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๖๙. นายสัณห์ไชย  พลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๗๐. นางนงค์นุช  โอวาทชัยพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๗๑. นางสาวณภาภัช  เพชรไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๗๒. นางสาวเยาวลักษณ์  ตะบูนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๗๓. นางสาวจงมณี  บรรยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๗๔. นางสาวกรวิภา  สุขศรีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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๗๕. นางสาวพรรณี  อภิสิทธิรัตนากร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗๖. นางสาวกฤตยา  ตองติน พนักงานธุรการ ส ๔  
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 


