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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง  ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำใน
ปีงบประมำณ 2561 สอดคล้องกับนโยบำยต้นสังกัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision)    
 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลบน
พ้ืนฐำนควำมเป็นไทย  

พันธกิจ (Mission)    
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
 2. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน ให้มีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรที่เหมำะสม
ตำมช่วงวัย มีคุณธรรม คุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล   
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะและวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนที่
เหมำะสมและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 4. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง มีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ ในกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ  
 3. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 4. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

 ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ได้ขับเคลื่อนนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติตลอดจนแก้ปัญหำและพัฒนำตำมสภำพบริบท ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ สพป. 
ผู้รับผิดชอบ 

1. สถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 

ร้อยละ 80 - - 

2. นักเรียนไดร้ับกำรสรำ้งภูมิคุ้มกนั ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพตดิในสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 100 1 นำงอรพินท์ คงทอง 

3. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

ร้อยละ 100 1 นำงอรพินท์ คงทอง 
/นำยปรีชำพล 
ทองพลอย 

4. สถำนศึกษำมีกำรบรูณำกำร “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ใน
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

ร้อยละ 100 1 นำยปรีชำพล  
ทองพลอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ สพป. 
ผู้รับผิดชอบ 

5. เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวยั ร้อยละ 100 1 นำยษณกร เสนำะเสียง 

6. สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสตูรสถำนศึกษำสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำและกำร
บริหำรจดักำรหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ร้อยละ 100 1,2 นำงศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ 

7. ผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

ร้อยละ 80 1,2 นำงศุภศิร ิชัยวัชรินทร์ 

8. สถำนศึกษำมีกระบวนกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

ร้อยละ 100 1,2 นำงเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 

9. นักเรียนแต่ละระดับช้ันอ่ำนออกเขียนไดต้ำมเกณฑ์ที่ สพฐ. 
ก ำหนด 

ร้อยละ 100 1 นำงเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 

10. นักเรียนอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์ที่ สพฐ.ก ำหนด ร้อยละ 100 1 นำงเพ็ญณี  แก้วเกื้อกูล 

11. ผู้เรยีนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จำกกำรเรยีนรู้ในกำร
ปฏิบัติจริงตำมสภำพควำมต้องกำร และบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

ร้อยละ 100 1,2 นำยปัญญำ  แกล้วกล้ำ 

12. นักเรียนท่ีมีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 50 1 นำงเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 

13. สถำนศึกษำท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 50 1 นำยปรีชำพล  
ทองพลอย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ สพป. 
ผู้รับผิดชอบ 

14. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รบักำรพัฒนำ ร้อยละ 80 3 นำงสำวพนิตนันท์ 
เพชรนำค 
/นำงศุภศิริ  
ชัยวัชรินทร์ 

15. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรงำน
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 100 4 นำยภิญโญ 
ปิยะภิญโญวุฒิกุล 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ สพป. 
ผู้รับผิดชอบ 

16. ประชำกรวัยเรียนไดร้ับโอกำสในกำรเข้ำรับกำรศึกษำภำค
บังคับเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 1,2 นำงสำวนงลักษณ์ 
ทองบำงหรง 

17. นักเรียนท่ีจบกำรศึกษำภำคบงัคับได้รับโอกำสในกำร 
ศึกษำต่อขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 1,2 นำงสำวนงลักษณ์ 
ทองบำงหรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ สพป. 
ผู้รับผิดชอบ 

18. ผู้เรยีนระดับกำรศึกษำมีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงควำม
ตระหนักในควำมส ำคญัของกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คณุธรรม จรยิธรรมและกำรประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 1,2 นำงอรพินท์ คงทอง 
/นำงนวลจิรำ 
ธรรมสิริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย 
สอดคล้อง 

กลยุทธ์ สพป. 
ผู้รับผิดชอบ 

19. อัตรำออกกลำงคันของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ไม่เกิน 

ร้อยละ 0.1 2 นำงสำวนงลักษณ์ 
ทองบำงหรง 

20. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกระดับ
ร่วม กันส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรยีน 

ร้อยละ 100 1,2 นำงสมลักษณ์ 
ชูเชื้อ/ 
นำงสำวนงลักษณ์  
ทองบำงหรง 

 
 
  
  
 


