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คํานํา 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานปการศึกษา 2562 เลมนี้ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ภายใตทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองท้ัง 3 ดาน คือ โครงการตาม  
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และพระบรมวงศานุวงศ  โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความตองการจําเปนสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีตามกรอบวงเงินงบประมาณ 
และแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือบูรณาการและเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

  ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรวมกันระดมสมองพิจารณา
โครงการใหตอบสนองท้ัง 3 ดาน เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพ และเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนสูงสุด  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
มิถุนายน 2562 
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สวนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับ

ดูแล ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลอง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของ
ทองถ่ิน  

 (2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  
  (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
  (10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา 
  (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (12) ปฏิบัติงานรวมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอมูลที่ตั้ง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ต้ังอยูเลขท่ี 2/10 หมู 3 ตําบลบางริ้น 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย 85000 โทรศัพท 077-800028 โทรสาร 077-800027 
Website: http://rnedu.go.th มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอ
เมืองระนอง อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน และอําเภอสุขสําราญ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ตาง ๆ ดังนี้ - ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดชุมพร 

 - ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดพังงาและสุราษฎรธานี 
 - ทิศตะวันตก  ติดตอกับประเทศพมาและทะเลอันดามัน 

  จังหวัดระนองเปนจังหวัดชายฝงทะเลตะวันตกของภาคใต มีพ้ืนท่ี 2,141,250 ไร       
มีลักษณะพ้ืนท่ีเรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอําเภอกระบุรี   
เพียง 9 กิโลเมตร 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  มีพ้ืนท่ีบริการการศึกษาครอบคลุมท้ัง
จังหวัด โดยมีสถานศึกษาจํานวน 79 แหง (78 โรง 1 สาขา) ต้ังกระจายอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 5 อําเภอ คือ 
อําเภอเมืองระนอง อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน และอําเภอสุขสําราญ  

แผนที่จังหวัดระนอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.google.co.th 
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การบริหารจัดการศึกษา   

  แบงโครงสรางการบริหารภายในออกเปน 9 กลุมและ 1 หนวย มีสถานศึกษาในสังกัด   
79 แหง (78 โรงเรียน 1 สาขา) ภายใตการบริหารขององคคณะบุคคล 2 คณะ คือ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 
 

 โครงสรางการบริหารงาน สพป.ระนอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

ผอ.สพป.ระนอง 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุมอํานวยการ 

สถานศึกษา 79 แหง                
(78 โรง 1 สาขา) 

รอง ผอ.สพป.ระนอง 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุมนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมบรหิารงาน 
การเงินและสินทรัพย 

กลุมบรหิารงานบุคคล 

กลุมสงเสรมิการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยฯี 

กลุมพัฒนาครูและ               
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี
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สภาพปจจุบัน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

  จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานท้ังภารกิจหลักและงานนโยบายตาง ๆ ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ โดยภาพรวม 3 ดาน ดังนี้ 

  1. ดานคุณภาพการศึกษา 
  การพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานอานออก เขียนได และ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนการพัฒนาครอบคลุมผูเรียนทุกกลุม ท้ังการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค     
ตามหลักสูตร มีทักษะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) มีการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะใน 5 สาระหลัก 
การสนับสนุนปจจัยการจัดการเรียนรู เชน จัดสรรครูอัตราจาง จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ หนังสือ สื่อการเรียนรู จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีเขมแข็งเปนระบบดวยเครือขายศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียนในระดับโรงเรียน  
ในสวนของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ มีการสนับสนุนงบประมาณและรวมกับเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอยางตอเนื่อง สวนเด็กท่ีมีความถนัดดานตาง ๆ  
เปดเวทีใหมีโอกาสแสดงความรู ความสามารถ เชน การแขงขันทักษะทางวิชาการ จากการดําเนินงานอยาง
หลากหลาย สงผลใหนักเรียนไดรับความรู ประสบการณ มีพัฒนาการตามหลักสูตรครอบคลุมท้ังดาน
สติปญญา รางกาย ดานคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะชีวิตท่ีดี กลาวคือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป นักเรียนทุกชั้นมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน นอกจากนั้น
นักเรียนบางสวนไดรับรางวัลดีเดนตาง ๆ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ จากการเขารวมประกวดแขงขัน    

  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  1. มีนโยบาย กรอบแนวทางการดําเนินงาน และเปาหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน และ
ตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพ ท้ังการอาน การเขียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. มีการสนับสนุนปจจัยการดําเนินงานอยางหลากหลาย โดยเฉพาะผานโรงเรียนเปาหมาย
ท่ีเปนโรงเรียนตนแบบ โรงเรียนแกนนําในเรื่องตาง ๆ  
  3. สงเสริม สนับสนุน การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู 
  4. การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนอยางตอเนื่อง 
  5. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน โดยเนนการลงพ้ืนท่ี        
เพ่ือกระตุน และชวยเหลือโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

  ปญหา อุปสรรค 
  1. นักเรียนบางสวนไมมีนิสัยรักการอานและขาดทักษะการทํางาน ไมเห็นความสําคัญของ
การสอบ เนื่องจากผลสอบไมสงผลตอการเลื่อนชั้น และมีนักเรียนท่ีเปนสัญชาติพมาใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี
สองทําใหเปนขอจํากัดในการสื่อสารและการเรียนรู นอกจากนั้นจากสภาพแวดลอมและปญหาสังคมท่ีซับซอน 
สงผลตอการเรียนรูไดตามปกติ และกระแสสื่อตาง ๆ ผานเครือขายออนไลนอยางรวดเร็วและหลากหลาย   
ทําใหนักเรียนไมสามารถแยกแยะได นําไปสูการสรางพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
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  2. ครูมีภาระงานอ่ืนมาก ทําใหจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มท่ี เต็มเวลา ครูบางสวนขาด
ทักษะการจัดการเรียนรู และทักษะการวัดและประเมินผล พฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู ไมสงเสริมการ
แกปญหา การคิดริเริ่ม สรางสรรค และการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
  3. การบริหารจัดการ ระบบนิเทศภายในสถานศึกษาบางแหงไมเขมแข็ง ไมนําขอเสนอแนะ
หรือผลการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของผูเก่ียวของทุกระดับไปปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาคุณภาพ 

  แนวทางขอเสนอแนะ 
  1. ควรนําผลการทดสอบระดับชาติ เปนเกณฑการเลื่อนชั้นเรียน  
  2. การพัฒนาครู ควรพัฒนาทักษะการสรางเครื่องมือวัดประเมินผล และมุงเนนการสงเสริม
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการแกปญหา และทักษะการคิดข้ันสูงใหแกนักเรียน 
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือวัดผลใหครูสามารถนําไปใชประเมินผล
ตามตัวชี้วัดกลุมสาระตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลดานการคิด 
  4. ลดภาระงานครู  หนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะสํานักตาง ๆ ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรบูรณาการการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือลดความซํ้าซอนของงานในระดับ
สถานศึกษา เชน การรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ การรายงานขอมูลสารสนเทศ 
  5. สงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกมิติโดยใชความรวมมือของ
เครือขายตาง ๆ เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา 
  6. การปรับพฤติกรรมการนิเทศ ติดตาม เชน การแจงจุดออน จุดแข็ง จุดตองพัฒนาตาม
สภาพจริงใหโรงเรียนทราบ การนิเทศครูในชั้นเรียนโดยตรง 

  2. ดานโอกาสทางการศึกษา 
  การสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือใหเด็กในวัยเรียนทุกกลุมท้ังเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กดอย
โอกาส และเด็กท่ีไมมีทะเบียนราษฎร ซ่ึงเปนเด็กไทยพลัดถ่ิน เด็กชาวเล เด็กไรสัญชาติ ตลอดจนถึงเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ไดเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดวยรูปแบบ
และวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียนและ
สงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดต้ังศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียนเปนเครือขาย
ในระดับสถานศึกษา จัดสรรอัตราจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จัดสรรงบประมาณและกรอบแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาเรียนรวมอยางตอเนื่อง จัดหาและสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนและดอยโอกาส 
สงเสริมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การเปด
หองเรียนพิเศษ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับเด็กท่ีมีความถนัดหรือมีความ
พิเศษ ของโรงเรียนอนุบาลระนอง โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมโครงการ ชุมนุมตาง ๆ มีนักเรียน
กลุมตาง ๆ ท่ีตองดูแลชวยเหลือ และพัฒนาศักยภาพ 
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  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  1. สงเสริม สนับสนุนปจจัยและกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหเด็กเขาเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึง เชน การเยี่ยมบานนักเรียน การติดตามเด็กเขาเรียน การจัดคาพาหนะ   
รับ-สงนักเรียน จัดทุนการศึกษาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน การรณรงคใหผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน       
มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการศึกษา  
  2. การสรางและใชเครือขายตางๆ เปนกลไกในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนย
เฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนเปนเครือขายประสานการดูแลชวยเหลือนักเรียนได
อยางรวดเร็ว   
  3. กําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนในสังกัดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทําใหเด็กในวัยเรียน
ทุกคน ทุกกลุมไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง  

  ปญหา อุปสรรค  
  1. การอพยพยายถ่ินของผูปกครอง โดยไมแจงหรือทําหลักฐานการยายนักเรียนออกจาก
โรงเรียน ทําใหไมสามารถดําเนินการจําหนายนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบได จึงมีขอมูลนักเรียนซํ้าซอน
กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกสังกัด 
  2. นักเรียนท่ีไมมีทะเบียนราษฎร กรณีขาดเรียนบอย ยุงยากตอการติดตามการเขาเรียน 
เนื่องจากผูปกครองมีท่ีอยูไมเปนหลักแหลง  
  3. โรงเรียนบางสวนไมตระหนักและเห็นความสําคัญของการรายงานขอมูลนักเรียนใน
ระบบใหถูกตอง ครบถวน และไมนําขอมูลท่ีรายงานในระบบไปใชประโยชนในการดําเนินงาน      
  4. ระบบ Data Management Center ไมรองรับการกรอกขอมูลนักเรียนสัญชาติอ่ืน 
กรณีท่ีมี Passport และยายตามผูปกครองท่ีมาทํางานในประเทศไทย  

  แนวทางขอเสนอแนะ 
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรตรวจสอบ ติดตาม ขอมูลนักเรียนทุกโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือกระตุนใหผูเก่ียวของตระหนักในความสําคัญ และรายงานขอมูลไดถูกตอง ตลอดจนติดตาม 
และชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาตาง ๆ  
  2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรกําหนดมาตรการ แนวทางการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการรับ การจําหนาย การจบการศึกษา ของนักเรียนท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
โดยไมใหกระทบเด็กไทยท่ีมีทะเบียนราษฎร เพ่ือโรงเรียนนําไปสูการรายงานขอมูลและดําเนินการตาง ๆ ได
ถูกตอง อีกท้ังรองรับการเปดประตูสูอาเซียน   
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดทําคูมือการดําเนินงานเก่ียวกับการรับนักเรียน 
การจําหนายนักเรียน การออกกลางคัน การจบการศึกษา ฯลฯ สําหรับโรงเรียนนําไปใชในการดําเนินงาน
กับนักเรียนทุกกลุม ท้ังเด็กปกติ เด็กพิการเรียนรวม เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
  4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรปรับปรุงระบบ Data Management 
Center ใหสอดคลองกับระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ เชน ประเภทความดอยโอกาส และความพิการ 
ระเบียบวาดวยการจําหนายนักเรียน และรองรับการรายงานขอมูลกรณีนักเรียนตางชาติท่ีเขามาเรียนใน
ประเทศไทย   
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  3. ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  เปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกมิติ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
คุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยสรุป ดังนี้  
  มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ มีการวางแผนการดําเนินอยาง
เปนระบบ และใชกลไกตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบดวย การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสรางและใชนวัตกรรม การสื่อสารอยางท่ัวถึง การดําเนินงานโดยเนนการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของและใหความสําคัญกับการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม ใหบุคลากรเปน
บุคคลแหงการเรียนรู และการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือกระตุน 
ชวยเหลือสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพผูเรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานท้ัง 4 ดาน ดังนี้  
  ดานการบริหารงานวิชาการ มีการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมการ
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริมทักษะการวัดและประเมินผลเพ่ือใหครูนําไปใชวัดและประเมินผลใน
หองเรียนไดอยางเหมาะสม มีการผลิต จัดหาสื่อการเรียนรู  สรางนวัตกรรม พัฒนาครูผูสอน การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศ ติดตาม โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับ    
การนิเทศภายใน  
  ดานการบริหารงานบุคคล มีแผนอัตรากําลังคน เพ่ือใชในการบริหารจัดการ การแกปญหา
ขาดแคลนครูดวยการจัดสรรอัตราจางใหโรงเรียนท่ีมีครูตํ่ากวาเกณฑ การรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือใหมีครู
สอนครบชั้นเรียน การสอบแขงขัน สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการครู นอกจากนั้นมีการพัฒนา
ครูและบุคลากรอยางตอเนื่องดวยวิธีการหลากหลาย ท้ังการอบรมครู 5 กลุมสาระหลัก การศึกษาดูงาน    
การประชุมสัมมนา การเรียนรูและพัฒนาตนเองดวยระบบ E-Training การจัดสวัสดิการออมทรัพยและ
กูยืมเงินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองเพ่ือชวยเหลือสมาชิกซ่ึงเปนครูและบุคลากรใน
สังกัด ทําใหครูมีขวัญกําลังใจในการสรางผลงานดีเดนตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาผูเรียน  
  ดานการบริหารงบประมาณ มีแผนเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน โครงการตาง ๆ เพ่ือ
ใชงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เกิดความคุมคา เนนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ไมวา
การแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง การจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณ การเรงรัดติดตาม
การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณเหลือจาย ตลอดจนถึงการเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในกระบวนการบริหารงบประมาณมีการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี 
พัสดุ ท่ีไดมาตรฐานผานเกณฑการประเมิน และมีการตรวจติดตามจากหนวยตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง 
เปนระบบ มีการนําระบบการควบคุมภายในมาใชในการบริหารจัดการ ชวยลดความเสี่ยง ความผิดพลาดใน
การดําเนินงานไดมากข้ึน 
  ดานการบริหารงานท่ัวไป มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการมีการจัดหา วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและเพียงพอ มีเครือขายตาง ๆ ในการ
สนับสนุน ชวยเหลือและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน เครือขาย ICT เครือขาย LINE เว็บไซตระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เครือขายการจัดการศึกษา 9 เครือขายและเครือขายภายนอกอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐอ่ืน 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหการสื่อสารเปนไปอยางท่ัวถึง รวดเร็ว สงผลใหบุคลากรตอง
ปรับพฤติกรรมการทํางานในเชิงรุกมากข้ึน  
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  มาตรฐานท่ี 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผูเรียนทุกกลุม ท้ังเด็กปกติ เด็กพิการ 
เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเด็กมีความสามารถพิเศษ สามารถเขาถึงบริการ
การศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาท่ีต้ังกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี        
ทุกตําบล และไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ กลาวคือ ผูเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตรมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับท่ี
นาพึงพอใจ นอกจากนั้นยังมีคุณภาพตามจุดเนนและมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรท้ังการอาน การเขียน 
การคิดคํานวณ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมนาพึงพอใจ เนื่องจากผลการประเมินในระดับชาติ (O-NET) 
โดยเฉพาะใน 5 สาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
  ปจจัยแหงความสําเร็จ  
  1. มีสื่อ เทคโนโลยี ตลอดจน วัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรูท่ี
ทันสมัยเพ่ิมข้ึนและในสถานศึกษาบางสวนมีอยางเพียงพอ 
  2. มีเครือขายท่ีหลากหลายในการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเปนพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เชน เครือขาย ICT เครือขายองคคณะบุคคล เครือขายการจัดการศึกษา 9 
เครือขาย และเครือขายภายนอกตาง ๆ 
  3. ขาราชการครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความรูและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
  4. มีการนิเทศติดตาม เพ่ือกระตุนชวยเหลือสถานศึกษาอยางเปนระบบ โรงเรียนรับการ
ตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ ตามแผนตรวจสอบประจําปของหนวยตรวจสอบภายใน  
  5. มีจํานวนโรงเรียนนอย สามารถนิเทศ ติดตาม และชวยเหลือไดอยางท่ัวถึง  

  ปญหา อุปสรรค   
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมมีฐานขอมูลกลาง ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจงาน เพ่ือการ
บริหารจัดการและการใหบริการ  
  2. ไมมีกฎหมายรองรับการจัดต้ังเครือขายการจัดการศึกษา 9 เครือขาย ทําใหมีขอจํากัด
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
  3. โรงเรียนบางสวนอยูหางไกลจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําใหยุงยากในการ
ติดตอ และการประสานการดําเนินงาน เชน การสงหลักฐานการเบิกจายตาง ๆ ทําใหเสียเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทางมาก 
  4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไมสงผลตอการพัฒนาตามท่ีคาดหวัง 
เนื่องจากขอจํากัดตาง ๆ เชน ภาระงานมาก การไมปรับพฤติกรรมการสอน  
  5. โรงเรียนบางสวนมีการจัดซ้ือ จัดหา หนังสือ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ แตไมไดนําไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนรู หรือใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคาและขาดการดูแลรักษา  
  6. การบริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ ดวยขอจํากัดของเวลาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรงรัดท้ังการเสนอขอการจัดสรร และการเบิกจายงบประมาณ เชน 
จัดสรรงบประมาณมาใหดําเนินการในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ กลุมเปาหมายซํ้าซอน ในสวนของโรงเรียน 
มีการเปลี่ยนครูท่ีรับผิดชอบงานดานการเงิน พัสดุ บอย ทําใหครูบางสวนมีความรู ทักษะและประสบการณ
ไมเพียงพอ    
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  7. สํานักตาง ๆ ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดใหมีโรงเรียน
ตนแบบตาง ๆ ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ทําใหโรงเรียนบางสวนเปนตนแบบซํ้าซอนหลายเรื่อง ตอง
ขับเคลื่อนท้ังงบประมาณและกิจกรรมตาง ๆ ตามกรอบแนวทางท่ีตนสังกัดกําหนด เปนการเพ่ิมภาระงาน
และความยุงยากใหโรงเรียน ทําใหครูจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มท่ี ไมเต็มเวลา  

  แนวทางขอเสนอแนะ 
  1. โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการจัดทําขอมูลสารสนเทศครอบคลุมทุกดาน เนื่องจาก
ขอมูลในระดับโรงเรียนเปนขอมูลปฐมภูมิ จึงควรตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง เปนจริง กอนจัดทําขอมูล 
รายงาน และนําขอมูลไปใช   
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดทําฐานขอมูลกลางซ่ึงเปนขอมูลสําคัญครอบคลุม
ทุกดานเพ่ือเผยแพรใหผูเก่ียวของนําไปใชประโยชน 
  3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจัดทํากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
เก่ียวกับกลุมโรงเรียน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเครือขายในระดับสถานศึกษา 
  4. สํานักตาง ๆ ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรบูรณาการการ
ดําเนินงาน และการบริหารงบประมาณ เพ่ือลดปญหาท่ีเปนขอจํากัดการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติ ท้ังใน
เรื่องเวลา กลุมเปาหมายซํ้าซอน งบประมาณท่ีจัดสรรมาใหควรมุงท่ีการพัฒนาคุณภาพมากกวาการซ้ือ
ครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนรู   
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สวนที่ 2 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. บทนํา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒            
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ไดมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนนการมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ สรางความรวมมือ และสราง
เครือขายการทํางาน โดยใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเปนฐานในการพัฒนา (School Based Management: SBM) ซ่ึงจะตอง
ประสานงานอยางใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาในการทําความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนนผูเรียนและหองเรียนเปนสําคัญ 
(Room Based Management: RBM) และใหครูจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ข. จุดเนนในการจัดการศึกษา 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐานในแตระดับการจัดการศึกษาดังนี้ 
  1. ระดับปฐมวัย       “พัฒนาการครบทุกดาน” 
   2. ระดับประถมศึกษา        “อานออก เขียนได คิดเลขเปน” 
   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      “การคนพบตนเอง” 
   4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  “ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานทํา” 

ค. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหตอบ 
สนองตอพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๘๐) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจําแนกโครงการออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 
  ๑. พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ 

 ๒. นโยบายของรัฐบาล  
 ๓. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

    ข้ันพ้ืนฐาน 
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ง. โครงการสําคัญ (Flagship Project) 
  โครงการสําคัญ (Flagship Project) ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองกําหนดไวใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา จําแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ัง ๓ ดาน ดังนี้ 
  ๑. โครงการตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  
และพระบรมวงศานุวงศ 
      ๑.๑ โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สูการปฏิบัติ 
      ๑.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  
   “หลักสูตรพ้ืนฐาน” 

    ๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
 ๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

    ๒.๑ โครงการโรงเรียนรวมพัฒนาPartnership School Project 
    ๒.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
    ๒.๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

  ๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๓.๑ โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน  
      ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   (Big Data) 
      ๓.๓ โครงการจัดต้ังกลุมโรงเรียน 
      ๓.๔ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ๓.๕ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ๓.๖ โครงการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวาง สพฐ. กับ  
   สอศ. และหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน 
      ๓.๗ โครงการอาหารกลางวัน 
      ๓.๘ โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
      ๓.๙ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      ๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จ. ปฏิทินปฏิบัติการ 
  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บรรลุเปาประสงคท่ีกําหนด เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบนโยบายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปฏิทินปฏิบัติการท่ีระบุระยะเวลาในแตละกิจกรรม และโครงการสําคัญ 
(Flagship Project) โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ เปน ๓ ระยะ คือ  
  ๑. ระยะที่ ๑ ดําเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
          1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
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          1.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหแลว
เสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกําหนดแผนการพัฒนา เปน ๓ ระยะ ดังนี้ 

          ๑) ระยะ๒ เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
          ๒) ระยะ ๔ เดือน(มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๒) 
        ๓) สิ้นปการศึกษา ๒๕๖๒(มิถุนายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) 

  หมายเหตุ การทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหวางแผนครอบคลุม ปการศึกษา 
๒๕๖๒ สําหรับแผนใชจายงบประมาณ ใหประมาณการภายใตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถึงเดือนกันยายน     
พ.ศ.๒๕๖๒) 
          1.3 แตงต้ังผูชํานาญการการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจําเขตตรวจราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Cluster) 
  ๒. ระยะที่ ๒ (มิถุนายน–กรกฎาคม ๒๕๖๒) มีโครงการสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
          ๒.๑ โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  
สูการปฏิบัติ 
          ๒.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรพ้ืนฐาน” 
          ๒.๓ โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน  
          ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Big Data) 
          ๒.๕ โครงการโรงเรียนรวมพัฒนาPartnership School Project 
          ๒.๖ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓. ระยะที่ ๓ (มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒) มีโครงการสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
          ๓.๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
          ๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) 
          ๓.๓ โครงการจัดต้ังกลุมโรงเรียน 
          ๓.๔ โครงการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวาง สพฐ. กับ 
สอศ. และหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน 
          ๓.๕ โครงการอาหารกลางวัน 
         ๓.๖ โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
          ๓.๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
          ๓.๘  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ฉ. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตองดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐ 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตามปกติ โดยมีโครงการ ดังตอไปนี้  
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  ๑. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง) 
  ๒. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 
  ๓. โครงการประชุมปฏิบัติการการเสริมสรางธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระ
ยุคลบาท 
  ๔. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม .ท.ศ.  
  ๕. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
  ๖. โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) 
  ๗. โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  ๘. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสูความยั่งยนื” 
  ๙. โครงการธุรการครบวงจร 
  ๑๐. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑๑. โครงการหองเรียนอาชีพ 
  ๑๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑๓. โครงการหองเรียนภาษาจีน 
  ๑๔. โครงการหองเรียนกีฬา 
  ๑๕. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 

ทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

  โครงการสําคัญ (Flagship Project) ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 จําแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง ๓ ดาน ดังนี้ 
  ๑. โครงการตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  
และพระบรมวงศานุวงศ 
      ๑.๑ โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สูการปฏิบัติ 
      ๑.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  
   “หลักสูตรพ้ืนฐาน” 

 ๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
    ๒.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
    ๒.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

  ๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๓.1 โครงการจัดต้ังกลุมโรงเรียน 
      ๓.2 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ๓.3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

 
  โครงการสําคัญ (Flagship Project) ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 จําแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง ๓ ดาน 3 โครงการ ดังนี้ 

ดานที่ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 

๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ 
๑.๑ โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง      
รัชกาลที่ ๑๐  สูการปฏิบัติ 
๑.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราช ดาํริหลักสูตร     
จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” 
โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกร
คุณธรรม) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

360,000 กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
๒.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล 
2.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
และโรงเรียนในสังกัด ประจําปงบประมาณ 2562 

409,310 กลุมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
๓.1 โครงการจัดตั้งกลุมโรงเรียน 
๓.2 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๓.3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ   สรางความเขมแข็งการจัดการศึกษา โดยใชกลุม
โรงเรียนเปนฐาน 

290,000 กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,059,310  
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รายละเอียดโครงการ 
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โครงการที่ 1 

ชื่อโครงการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม)  
   ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

สอดคลองกับ  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ดานท่ี 1 โครงการตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
   และพระบรมวงศานุวงศ ขอท่ี 1.1 และ 1.2 

กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายษณกร  เสนาะเสียง, นายปรีชาพล  ทองพลอย, นางสาวอรวรรณ สวัสด์ิ  
   และคณะศึกษานิเทศก 

ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวพนอ ทิพยพิมลรัตน และนางสุทธิรา หงษเจริญ 

ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 
 

หลักการและเหตุผล 

  ศาสตรพระราชา หรือศาสตรแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
พระบรมนาถบพิตร ท่ีไดพระราชทานผานวิธีการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา ปองกัน แกไข โดยมุงประโยชนสุขแก
เหลาพสกนิกร มนุษยชาติ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางม่ันคง สันติสุข ยั่งยืน ทรงใหขอคิดในการประพฤติ
ปฏิบัติตนของประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตนเปน “คนดี” ท้ังคิดดี พูดดี ทําดี ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
สุจริต มีวินัยมีความสามัคคี การออนนอมถอมตน การเปนสุภาพชน ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย
สุจริต อีกท้ังพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 10 ดานการศึกษา คือ ความม่ันคงของประเทศ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติในระยะยาว ซ่ึงรัชกาลท่ี 10 ทรงเนนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ใหคนไทยมี
คุณสมบัติ 4 ดาน มีทัศนคติท่ีดี มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีงานทํา เปนพลเมืองดี มีงานทํา ทามกลางกระแส
การปฏิรูปและการพัฒนาประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงสรางความ
พอดีระหวางการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัยกับการสรางสังคมเขมแข็ง ในมิติดาน
คุณธรรมความดี นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมท่ีดีงาม มุงสรางเครือขาย
ความรวมมือ  เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมสําคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนองคกรทางการศึกษา มีบทหนาท่ี
บริหารจัดการการจัดการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดท้ังดานการบริหารจัดการงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การบริหารงานท่ัวไป และงานนโยบาย ซ่ึงแตละกลุมมี
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตางกันไป ตามมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จากผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจําปงบประมาณ 2561 พบวาผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียมีความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี มีความพึงพอใจอยูระดับมาก         
ท้ัง 4 ดาน และผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอการใหบริการของ
เจาหนาท่ี หรือบุคลากรผูใหบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาระนอง แยกตาม
กลุมท้ัง 10 กลุม ตามโครงสรางการบริหารงานสํานักงาน พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจทุกกลุมอยูใน
ระดับมาก มีประเด็นการใหบริการดวยความสุภาพยิ้มแยมแจมใสรับฟงปญหา ขอซักถามดวยความเต็มใจ
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ใหบริการดวยความเอาใจใส มุงม่ัน กระตือรือรนใหคําอธิบาย ตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจนตรงประเด็นการ
ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดอยางถูกตองและชัดเจนใหบริการดวยความสุภาพ ออนโยน และมนุษย
สัมพันธของผูใหบริการความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต ความพรอมของผูใหบริการ ณ จุดรับบริการมีระบบการ
ใหบริการเปนข้ันตอน คลองตัว รวดเร็วไมซับซอนการแจงผลสําเร็จของการใหบริการตอผูขอรับบริการ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับนอย และจากผลการดําเนินงานการโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรมและ
ผูนําคุณธรรมโดยใชกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ พบวาการ
ดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนท่ีต้ังไว ขาดความตอเนื่อง และขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของใน
องคกร 

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรม  
จรยิธรรมในองคกร ใหมีการบริหารจัดการองคกรมีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ เกิดการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในองคกร ผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพท่ีดี
ของบุคลากรในองคกร บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมองคกรมีบรรยากาศในการ
ทํางาน มีองคความรู นวัตกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนแหลงเรียนรูและการสราง
เครือขายขยายผลใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
อยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคโครงการ (นําไปสูผลลัพธ) 
1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

และผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดในการดําเนินงานองคกรคุณธรรม 
 2. เพ่ือสงเสริมใหคุณธรรมอัตลักษณขององคกร สงผลตอพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกของบุคลากรใน
องคกร 
 3. เพ่ือสนับสนุนการแสดงเจตนารมณและมุงม่ันท่ีจะสงเสริมคุณธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการ
สรางสังคมคุณธรรม 
 4. เพ่ือรณรงคและสนับสนุนบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมในองคกรเกิดข้ึนเปนวัฒนธรรมของ
องคกรอยางยั่งยืน 

เปาหมาย 

 1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

  บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 137 คน 

 2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักเก่ียวกับ
การดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมในดานความ
ซ่ือสัตย ความประหยัด ความมีวินัย และความสามัคคี และทราบถึงผลการดําเนินงานสภาพปจจุบัน ปญหา 
และขอเสนอแนะของการดําเนินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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งบประมาณ  360,000 บาท 

วิธีการดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูความตระหนักใน
การดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) แกขาราชการในสังกัด 
และการประกาศเจตนารมณ พัฒนาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม 
ขั้นเตรียมการ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. กําหนดหลักสตูรการอบรม 
3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
4.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

มิถุนายน 2562 20,000 นายษณกร  เสนาะเสียง 
นายปรีชาพล  ทองพลอย 
นางสาวอรวรรณ สวัสดิ ์
และคณะศึกษานิเทศก 

ขั้นดําเนินงาน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรู ความ
ตระหนักในการขับเคลื่อนงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) แกขาราชการ
ในสังกัด 
2.ประกาศเจตนารมณ ในการพัฒนาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรมใหเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม 

กรกฎาคม 2562 140,000 นายษณกร  เสนาะเสียง 
นายปรีชาพล  ทองพลอย 
นางสาวอรวรรณ สวัสดิ ์
และคณะศึกษานิเทศก 

สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน สิงหาคม 2562 10,000  
กิจกรรมที่ 2 
การดําเนินงานสงเสริมคณุธรรมเปาหมายดานความ
ซื่อสัตย สุจรติ ความประหยดั การมีวินัย และความ
สามัคค ี
ขั้นเตรียมการ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงานในการสงเสริม
คุณธรรมเปาหมายในแตละดาน 
ดานความประหยัด แนวทางวิธีการ 
ดําเนินงานท่ีกําหนด คือ การประหยัดทรัพยากรของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
- ลดการใชกระดาษ 
- ลดการใชนํ้า 
- ลดการใชไฟฟา 
- ลดการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ดานความมีว ินัย แนวทางทางวิธีการ 
ดําเนินงานท่ีกําหนด คือ ขาราชการตรงเวลา สราง
คุณคาแกองคกร 

กรกฎาคม 2562 10,000 นายษณกร  เสนาะเสียง 
นายปรีชาพล  ทองพลอย 
นางสาวอรวรรณ สวัสดิ ์
และคณะศึกษานิเทศก 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ดานความสามัคคี แนวทางทางวิธีการ 
ดําเนินงานท่ีกําหนด คือ ระนองประสานใจ (สภา
กาแฟ) 
ดานความซื่อสัตย สุจริต แนวทางการ 
ดําเนินงานท่ีกําหนด คือ บริการดวยใจ งาน
ตรวจสอบได 
2. จัดทําคูมือการแนวทางการดาํเนินงานตาม
กิจกรรมสงเสริมคณุธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 
3. แตงตั้งผูรับผดิชอบในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในแตละคุณธรรมเปาหมาย 
4. จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 

   

ขั้นดําเนินงาน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจง สรางความรู ความ
เขาเก่ียวกับการดําเนินงานตามกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมในแตละดานท่ีกําหนดไวในคูมือการ
ดําเนินงาน 
2. ผูรบัผิดชอบในแตละคณุธรรมเปาหมาย
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลตุามเปาหมายท่ี
กําหนด 
3.ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในแตละ
คุณธรรมเปาหมาย ในไตรมาสท่ี 2,3 และ 4 
4. ยกยองเชิดชูเกียรต ิ

กรกฎาคม 
ถึง 

สิงหาคม 
2562 

175,000 นายษณกร  เสนาะเสียง 
นายปรีชาพล  ทองพลอย 
นางสาวอรวรรณ สวัสดิ ์
และคณะศึกษานิเทศก 

สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2562 5,000  
รวมงบประมาณ  360,000  

ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2562 

หนวยงานที่สนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินผล 

ตัวชี้ว ัดความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. รอยละ 80 ของบุคลากรและผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม 

สังเกต สมัภาษณ 
และประเมินผล 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 

2. รอยละ 80 ของบุคลากรและผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีพฤติกรรมในการปฏิบัตติามกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนดไว 

สังเกต สมัภาษณ 
และประเมินผล 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมิน 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองเปนผูมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางคุณธรรมท่ีกําหนดไว 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมระนองไดรับการพัฒนาเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม)  

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองมีภาพลักษณท่ีดีในการเปนองคกรท่ีมีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน เปนท่ียอมรับ เปนแบบอยางได 
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โครงการที่ 2 
 

ชื่อโครงการ    เสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและโรงเรียนในสังกัด ประจําป 
   งบประมาณ 2562  

สอดคลองกับ  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ดานท่ี 2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล ขอท่ี 2.2 และ 2.3 

กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพนิตนันท  เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวพนอ ทิพยพิมลรัตน และนางสุทธิรา หงษเจริญ  

ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2562 

หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร บุคลากร
จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
โดยการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช ไมวาจะเปนการนําเอาความรูความสามารถท่ีมีอยู รวมท้ัง 
กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของ
ตนเอง ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนา
ระบบในการทํางาน เม่ือมีการปรับเขาสูระบบเรียบรอยแลวมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แตศักยภาพของ
บุคลากร จะตองมีการพัฒนาและปรับใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความรูในดานตาง ๆ ของบุคลากรเปนเรื่องท่ีจะตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซ่ึงนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดีแลว ยังเปนการ
สรางขวัญกําลังในการทํางาน ท่ีนับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกรซ่ึงจะทําใหบุคลากรไดรับ
ความรู เพ่ือนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  อนึ่งจากการประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 
1/2562 เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ สรางความรวมมือ และ
สรางเครือขายการทํางาน นั้น ซ่ึงไดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
ตอบสนองตอพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
จึงเห็นความจําเปนและความสําคัญท่ีจะจัดใหการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2562 ข้ึน ภายใตความรวมมือและกระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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    TEAMWINS  
  T = Teamwork การทํางานเปนทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทํางาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ 
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซ่ือสัตย 
  W = Willingness ความมุงม่ันต้ังใจทํางานอยางเต็มศักยภาพ 
  I = Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
  N = Network and Communication การเปนเครือขายท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน 
  S = Service Mind การมีจิตมุงบริการ 

วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมา
ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 3.2 เพ่ือสงเสริมเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานขององคกรท้ังในระดับบุคคล กลุมงาน และองคกร 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคกรและสถานศึกษาไดศึกษาแหลงเรียนรูเชิงประจักษ 

เปาหมาย/กลุมเปาหมายของโครงการ 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก  
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จํานวน    
58 คน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 79 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 137  คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพ ดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุประสิทธิผลขององคกร และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกัน
ตามแนวทางการทํางานแบบมีสวนรวม พรอมท้ังมีความเขาใจในวัฒนธรรมการปฏิบัติงานระหวางบุคคลใน
หนวยงาน และระหวางหนวยงาน 

วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

- วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ มิถุนายน 2562 น.ส.พนิตนันท  เพชรนาค 
- แตงตั้งคณะกรรมการ/วางแผน/ประสาน
สถานท่ีศึกษาดูงาน/ 
แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของไปรวมกิจกรรมในการ
ประชุมฯ 

 
มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

น.ส.พนิตนันท  เพชรนาคและคณะ 
 
 

- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

กรกฎาคม-สิงหาคม๒๕๖๒ 
 

น.ส.พนิตนันท  เพชรนาคและคณะ 
 

-ประเมินผลการดําเนินงานของผูรบัผิดชอบ
โครงการและผูเขารวมโครงการ 

กรกฎาคม-สิงหาคม๒๕๖๒ 
 

น.ส.พนิตนันท  เพชรนาคและคณะ 

- สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ กันยายน ๒๕๖๒ น.ส.พนิตนันท  เพชรนาคและคณะ 
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ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ 
ระหวางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.2562 
 สถานท่ี 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
  2. โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  ๓. โครงการชั่งหวัมัน ตามพระราชดําริ ต้ังอยูในอําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุร ี

งบประมาณที่ใช จํานวน 409,310 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ งบประมาณ 
จําแนกหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย วัสด ุ
1. ประชุมคณะทํางาน  

1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 
30 บาท 10 คน ( 10 x 30 ) 

300 - 300 - 

2. คาเบ้ียเลี้ยง  จํานวน  3 วัน ๆละ 240 บาท  
136 คน  (3x240x136)+ (3x270x1)  

98,730 - 98,730 - 

3. คาท่ีพัก จํานวน 2 คืนๆละ 600 บาท   
137 คน  (2 x 600x136 ) +                  
(2 x1,200 x 1)  

165,600 - 165,600 - 

4 คาเชาเหมารถ จํานวน 3 คัน ๆละ 15,000 
บาท/วัน จํานวน  3  วัน ( 3 x 15,000 x 
3 )  

135,000 - 135,000 - 

5 คาของท่ีระลึก จํานวน  3  ช้ินๆละ 1,000 
บาท (3 x 1,000)  

3,000 - 3,000 - 

6 คาวัสดุ (เอกสารประกอบประชุม จํานวน  
137 ชุด ๆละ 40  บาท  

5,480 -  5,480 

6 คาปายไวนิล 1,200 -  1,200 
      รวมงบประมาณ 409,310 - 402,630 6,680 

การวิเคราะหความเสี่ยง 
 1. ประเด็นความเสี่ยง    
  จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรคอนขางจํากัดทําใหมีระยะเวลา ในการดําเนินกิจกรรม
นอย อาจจะไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการท่ีไดวางไว 
 2. การบริหารความเสี่ยง  
  ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้ว ัดและคาเปาหมายของโครงการ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 85 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองและผูอํานวยการสถานศึกษามี
ศักยภาพสามารถปฏิบัติงานใหองคกรบรรลุประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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โครงการที่ 3 
 

ชื่อโครงการ    สรางความเขมแข็งการจัดการศึกษา โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน  

สอดคลองกับ  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ดานท่ี 3 โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอท่ี 3.3, 3.5 และ 3.10 

กลุมที่รับผิดชอบ  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ผูรับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอยและศึกษานิเทศกทุกคน 

ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวพนอ ทิพยพิมลรัตน และนางสุทธิรา หงษเจริญ 

ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 

หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุมเปาหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปน
พลเมืองท่ีดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคราวประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
ครั้งท่ี 1/2562 เรื่องทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เม่ือวันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เนนการมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ สรางความรวมมือ และสรางเครือขายการทํางาน 
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักโรงเรียนและนักเรียนเปนฐานในการพัฒนา (School 
Based Management: SBM) ซ่ึงจะตองประสานงานอยางใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษาในการทําความ
เขาใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาเนนผูเรียน หองเรียน
เปนสําคัญ (Room Based Management: RBM) และใหครูจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนศูนยกลาง 
  ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานแผนงาน กิจกรรม โครงการตาง ๆ แตไมคลอบคลุมประเด็น
ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังกลาวขางตน และในปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการสรางความ
เขมแข็งการจัดการศึกษา โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนองข้ึน 



แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ปการศกึษา 2562 

 

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาระนอง      หนา 25 

 

วัตถุประสงค 
๑.เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระนอง ไดจัดต้ังกลุมโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชโรงเรียนและนักเรียนเปนฐานในการ
พัฒนา 

2. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจในการนิเทศภายในสถานศึกษา และนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 79 คน บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จํานวน 58 คน รวม 137  คน  

 เชิงคุณภาพ 
  ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
มีการจัดต้ังกลุมโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศกทุกคน 
๒ ดําเนินการตามแผนงาน มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 ศึกษานิเทศกทุกคน 
3 สะทอนผลการดําเนินงาน กันยายน 2562 ศึกษานิเทศกทุกคน 
4 นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 ศึกษานิเทศกทุกคน 
5 รายงาน สรุปผลการดาํเนินงาน มีนาคม 2563 ศึกษานิเทศกทุกคน 

 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 ใชสถานท่ีดําเนินการอบรมโรงแรมไอเฟลอินน และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

งบประมาณ จํานวน  290,000บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ 
1. กิจกรรมการอบรมสัมมนา การจัดตั้งกลุม
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

34,880    

1.1 ประชุมวางแผนคณะทํางาน 4,960 - 4,960 - 
1.2 ประชุมสัมมนา จดัตั้งกลุมโรงเรียน 29,920 - 29,920 - 
1.3 สรุปผลการดําเนินการ  - - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใชงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ 
2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือ
และเครื่องมือสูการนิเทศภายในสถานศึกษา 

127,560    

2.1 ประชุมวางแผนคณะทํางาน 4,960 - 4,960 - 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําคูมือและเครื่องมือ
การนิเทศภายในสถานศึกษา 

120,100 39,340 69,440 11,320 

2.3 ปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา - - - - 
2.4 นิเทศ สะทอนผลการนิเทศภายในสถานศึกษา - - - - 
2.5 สรุปผลการดําเนินการ 2,500 - 2,500 - 
3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

127,560    

3.1 ประชุมวางแผนคณะทํางาน 4,960 - 4,960 - 
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

120,100 39,340 69,440 11,320 

3.3 นําเครื่องมือสูการปฏิบัต ิ - - - - 
3.4 นิเทศ/สะทอนผลระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- - - - 

3.5 สรุปผลการดําเนินการ 2,500 - 2,500 - 
รวมงบประมาณ 290,000 78,680 188,680 22,640 

การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ๑. ปจจัยความเสี่ยง 
  - ระยะเวลาและกรอบการดําเนินงานทับซอนกับงานโครงการ/นโยบายอ่ืนๆ 
  - สถานท่ีจัดอบรมไมวาง ทับซอนกับงานโครงการ/นโยบายอ่ืน  ๆ 
  - ผูเขารับอบรมไมสามารถเขาอบรมไดตามกลุมเปาหมายท่ีวางไว 
 ๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- ประชุมปรึกษาหารือกันในกลุม เพ่ือมอบหมายหนาท่ีและกําหนดกรอบระยะเวลา 
- ดําเนินการ การจองใชสถานท่ีลวงหนา 

  - ประสานผูเขารับการอบรมกรณีไมสามารถเขารวมอบรมไดตามปกติ 

ตัวชี้ว ัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้ว ัด คาเปาหมาย 

1. การจัดต้ังกลุมโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอยละ 100 

2. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการนิเทศภายในสถานศึกษา สามารถ
นําสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

รอยละ 95 

2. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สามารถนําสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

รอยละ 95 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามีกลุมโรงเรียน โดยยึดหลักการใชโรงเรียนและผูเรียน
เปนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 
 4. โรงเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
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สวนที่ 4 
ปฏิทินปฏิบัติการ 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ม.ิย.-ก.ค.
2562 

มิ.ย.-ก.ย.
2562 

ม.ิย.2562-
มี.ค.2563 

1 โครงการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

360,000    กลุมนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรู
ความตระหนักในการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) แก
ขาราชการในสังกัด และการ
ประกาศเจตนารมณ พัฒนา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม 

170,000    

 กิจกรรมที่ 2 
การดําเนินงานสงเสริมคณุธรรม
เปาหมายดานความซื่อสัตย สุจริต 
ความประหยัด การมีวินัย และความ
สามัคค ี

190,000     

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง และโรงเรียนใน
สังกัด ประจําปงบประมาณ 2562 

409,310     
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ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ม.ิย.-ก.ค.
2562 

มิ.ย.-ก.ย.
2562 

ม.ิย.2562-
มี.ค.2563 

3 โครงการสรางความเข็มแข็งการจัด
การศึกษาโดยใชกลุมโรงเรียนเปน
ฐาน 

290,000    กลุมนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา  กิจกรรมที่ 1 

การอบรมสัมมนา การจัดตั้งกลุม
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

34,880    

 กิจกรรมที่ 2  
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
คูมือและเครื่องมือสูการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

127,560     

 กิจกรรมที่ 3 
การประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

127,560     

 รวมทั้งสิ้น (3 โครงการ) 1,059,310 (หนึ่งลานหาหมื่นเกาพันสามรอยสิบบาทถวน) 
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