


 
 
  
  

สำนักงานเขตพื้นทีประถมศึกษาระนอง  

                      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นองค์กรทางการศึกษา ที่มีภารกิจในการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ครอบคล ุม 5  อำเภอ ในเขตบร ิการ  ให ้ม ีความสอดคล ้องและสนองร ับนโยบายของร ั ฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริหาร จัดการศึกษา
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยคำนึงถึงสิทธิและ
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน ทั ้งนี ้ สำนักงานเขตพื้น ที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
ในรอบปีที่ผ่านนำเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบคุณคณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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สารบญั 
คำนำ                   หน้า 

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         
 ความเป็นมา   1 
   ด้านการศึกษา           7 
ส่วนที่ 2  ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา                15 
 คุณธรรมอัตลักษณ์  15 
 วิสัยทัศน์         15 
 พันธกิจ         15 
 เป้าประสงค์         15 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 นโยบายที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ     18              
 นโยบายที่ 2   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   19 
 นโยบายที่ 3   ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  22 
 นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  27 
                   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ภาคผนวก  
ผลในการจัดการจัดการศึกษา (Success)        34 
  ผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   38 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ความเป็นมา                                       เขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

อาณาเขตตดิตอ่                                   ภาพแสดงเขตพื้นที่บรกิารทางการศึกษา 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชุมพร 
- ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพังงา 
  และสุราษฎร์ธานี 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า 
  และทะเลอันดามัน 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง       
เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) 
ม าต ร า  3 3  ว ร รค ส อ ง  “ใ ห้ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 
มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง      
มีพ้ืนที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 5 
อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี 
อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ       

ส่วนที่ 1 
 

กระบุรี 

ละอุ่น 

เมืองระนอง 

กะเปอร์ 
สุขสำราญ 

อำเภอ 
กระบุรี 

ละอุ่น 

เมืองระนอง 

สุขสำราญ 

กะเปอร์ 
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ข้อมูลที่ตั้ง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง              
ตั้ งอยู่ เล ขที่  2 /10 หมู่ ที่  3 ต ำบลบางริ้ น  อำ เภอ เมื อ ง จั งห วัด ระนอง  รหั ส ไป รษ ณี ย์  85 0 0 0                                      
โทรศัพท์  0 7780 0028 โทรสาร 0 7780 0027  Website : http://rnedu.go.th มีที่ตั้ง 2 อาคาร คือ 
 อาคาร 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยมีห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเป็นส่วนปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ             
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

 
 อาคารที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นส่วนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  

(ก.ต.ป.น) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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ผู้บริหาร 

นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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ผู้อำนวยการกลุ่ม 

นางวราพร  แสงแปน้ 

ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ 

ผอ.กลุ่มส่งเสริม  

การจัดการศึกษา 

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 

นางสาวธนพร  กุลสวสัดิ ์

ผอ.กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

นายปรีชาพล  ทองพลอย 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล การจัดการศึกษา 

 

นางอรุณศรี  ศิลาพนัธ ์

ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสาวพนิตนนัท์ เพชรนาค 

ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร       

ทางการศึกษา 

นางสาวกัลยวรรธน์  อิสริสพงษ์ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

นายษณกร  เสนาะเสยีง 

ปฏิบตัิหน้าที ่ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ด้านการศึกษา  

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสังกัด 79 แห่ง (78 โรง 1 สาขา)          
มีหน้าที่จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพ่ือให้บริการแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง โดยสรุป
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางที่ 1  สถานศึกษาจำแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน/ 

จำนวนนกัเรียน 

อำเภอ/จำนวนโรงเรียน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

เมอืง กระบุรี กะเปอร ์ ละอุ่น สุขสำราญ รวม 

เล็ก (1-120 คน) 13 12 4 3 2 34 43.04 

กลาง (121-600 คน) 11 10 7 5 7 40 50.63 

ใหญ่ (601-1,500 คน) 2 2 1 - - 5 6.33 

รวม 26 24 12 8 9 79 100 

(ข้อมูล ณ วันที ่10 มิ.ย.62) 

 จากตารางที่ 1 สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 1-120 คน จำนวนโรงเรียน 
34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.04 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 121-600 คน จำนวนโรงเรียน 40 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 50.63 และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน 601-1,500 คน จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 6.33 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2  สถานศึกษาจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา  
ระดับการจัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

โรงเรียนหลกั 
     - ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
53 
24 
  1 

 
67.08 
30.38 
1.27 

โรงเรียนสาขา 
     - ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
  1 

 
1.27 

รวม 79 100 

(ข้อมูล ณ วันที ่10 มิ.ย.62) 

 จากตารางที่ 2 สถานศึกษาจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา มีโรงเรียนหลัก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.08 เปิดสอนระดับก่อนประถมถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 24 แห่ง เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 1 แห่ง คือ โรงเรียน
บ้านละอุ่นใต้ 
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ตารางท่ี 3 จำนวนข้าราชการลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง  

บุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 
          ข้าราชการ/ลกูจ้าง สพป.ระนอง 
ผอ.สพป.ระนอง  1 1   1  1 
รอง ผอ.สพป.ระนอง  1 1   1  1 
กลุ่มอำนวยการ  3 3  2 1  3 
กลุ่มนโยบายและแผน  2 2  1 1  2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  6   2 4  6 
กลุ่มพฒันาครูฯ 1  1   1  1 
กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  5 5  1 4  5 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  7 7  4 3  7 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 2 7 9  1 8  9 
หน่วยตรวจสอบภายใน  1 1   1  1 
กลุ่มกฎหมายและคดี  1 1  1   1 
พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)  1 1  1   1 
ลูกจ้างประจำ 6 1 7 6 1   7 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 6 10 7 3   10 

รวม 13 42 42 13 17 25 - 55 
          ข้าราชการ/ลูกจ้าง สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 37 36 73  14 59  73 
รอง ผอ.ร.ร. 3 1 4  2 2  4 
ครู 147 697 844  664 180  844 
พี่เล้ียงเด็กพิการ 2 37 39 21 18   39 
พนักงานราชการ 12 34 46  46   46 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 6 17 23  23   23 
ครูรายเดือนฯ ขั้นวิกฤตฯ 4 14 18  18   18 
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 11 68 7 38 41   79 
นักการภารโรง 5 4 9 9    9 
บุคลากรวิทย์ฯและ คณิตฯ 1 4 5  5   5 
ครูสาขาขาดแคลน 3 8 11  11   11 

รวม 231 919 1,150 67 842 241 - 1,150 
รวมท้ังสิน้ 246 964 1,210 86 856 269 - 1,210 

(ข้อมูล ณ วันที ่30 ก.ย. 63) 

 จากตารางที่ 3 จำนวนข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจา้ง สพป.ระนอง จำนวน 60 คน และ จำนวน
ข้าราชการ/ลูกจ้าง ของสถานศกึษาจำนวน 1,150 คน รวมทัง้สิ้น 1,210 คน 
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ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 118 108 226 18 

อนุบาล 2 740 718 1,458 90 

อนุบาล 3 818 750 1,568 91 

รวมก่อนประถมศึกษา 1,676 1,576 3,252 199 

ประถมศึกษาปีที่ 1 987 917 1,904 96 

ประถมศึกษาปีที่ 2 967 905 1,872 93 

ประถมศึกษาปีที่ 3 908 844 1,752 94 

ประถมศึกษาปีที่ 4 963 841 1,804 93 

ประถมศกึษาปีที่ 5 922 880 1,802 94 

ประถมศึกษาปีที่ 6 983 905 1,888 98 

รวมประถมศึกษา 5,730 5,292 11,022 568 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 336 283 619 28 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 310 283 593 28 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 267 285 552 28 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 913 851 1,764 84 

รวมทั้งหมด 8,319 7,719 16,038 851 
(ข้อมูล ณ วันที ่10 มิ.ย.62) 

 จากตารางที่ 4 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 3,252 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28 ของ
นักเรียนทั้งหมด ระดับประถมศึกษาจำนวน 11,022 คน คิดเป็นร้อยละ 68.72 ของนักเรียนทั้งหมด และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1,764 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

ตารางท่ี 5 งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจำแนกตามประเภทงบประมาณปีงบ 2559 - 2562 

ประเภทงบ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

ดำเนินงาน 48,522,023 46,671,739 54,977,671 45,505,208.72 

บุคลากร 472,359,399 133,818,200 12,264,730 12,056,983 

ลงทุน 59,536,900 46,538,600 32,122,240 41,956,940.28 

เงินอุดหนุน 75,396,524 2,496,243 69,270,745 69,125,851 

รายจ่ายอื่น 1,072,380 1,168,839 - - 

งบกลาง 21,277,755 8,951,670 - - 

รวมทั้งสิ้น 678,164,981 239,645,291 168,635,386 168,644,983 

จำนวนนักเรียน 16,779 17,002 16,548 16,038 

เฉลี่ยต่อ นร. 1 คน 40,417.49 14,095.12 10,190.68 10,515.34 

 จากตารางที่ 5 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดทุกประเภทงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562        
ใช้ในการจัดการศึกษาเฉลี่ยสำหรับนักเรียนต่อคน จำนวน 10,515.34 บาท มคี่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ตารางท่ี 6 แสดงรายงานการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 

ระดับ ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสามดา้น (ภาษา, คำนวณ, เหตุผล) ผลพัฒนา 

+/- ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 

ระดับเขตพื้นท่ี 48.17 44.23 3.94 

ระดับสังกดั 49.39 45.10 4.29 

ระดับประเทศ 49.48 45.25 4.23 

 จากตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสามด้านจากการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ ค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คือ 48.17 มีผลพัฒนาเป็น 3.94 ระดับสังกัด              
มีผลพัฒนาเป็น 5.29 และระดับประเทศ มีผลพัฒนาเป็น 4.23 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ระดับ ปี
การศึกษา 

จำนวน   

ผู้เข้าสอบ 

กลุ่มสาระวิชา รวมเฉลี่ย 

ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ 

เขตพืน้ที่ 2561 1,617 54.76 33.85 33.54 38.21 40.09 

 2560 1,604 47.33 31.44 36.15 38.11 38.26 

 ผลพัฒนา  7.43 2.41 -2.61 0.10 1.83 

 สรุปผล  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

สังกัด 2561 443,839 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

 2560 450,996 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 

 ผลพัฒนา  9.32 2.74 0.1 0.7 3.22 

 สรุปผล  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิม่ขึ้น 

ประเทศ 2561 701,484 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

 2560 704,705 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 

 ผลพัฒนา  9.32 2.90 0.38 0.81 3.35 

 สรุปผล  เพิม่ขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

เขตพื้นที ่ 2561 1,617 54.76 33.85 33.54 38.21 40.09 

สังกัด 2561 443,839 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

 ผลต่าง  0.15 -1.62 -2.11 -0.62 -1.05 

เขตพืน้ที่ 2561 1,617 54.76 33.85 33.54 38.21 40.09 

ประเทศ 2561 701,484 55.92 39.24 37.50 39.93 43.14 

 ผลต่าง  -1.14 -5.39 -3.96 -1.72 -3.1 

 จากตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับเขตพ้ืนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้เข้าสอบ 1,617 คน  ค่า
รวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระวิชา เท่ากับ 40.09 ซ่ึงต่ำกว่าระดับสังกัด -1.05 และระดบัประเทศ -3.1  
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ ปีการศึกษา จำนวน   

ผู้เข้าสอบ 

กลุ่มสาระวิชา รวมเฉลีย่ 

ไทย อังกฤษ คณิต วิทย ์

เขตพื้นที ่ 2561 426 48.47 25.21 23.53 32.91 32.53 

 2560 493 46.62 26.63 21.18 30.00 31.11 

 ผลพัฒนา  1.85 -1.42 2.35 2.91 1.42 

 สรุปผล  เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

สังกัด 2561 474,487 55.04 29.1 30.28 36.43 37.71 

 2560 475,218 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 

 ผลพัฒนา  6.27 -1.04 3.73 3.96 3.23 

 สรุปผล  เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

ประเทศ 2561 645,685 54.42 29.45 30.04 36.1 37.50 

 2560 643,772 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 

 ผลพัฒนา  6.13 -1.00 3.74 3.82 3.17 

 สรุปผล  เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

เขตพืน้ที ่ 2561 426 48.47 25.21 23.53 31.91 32.53 

สังกัด 2560 474,487 55.04 29.1 30.28 36.43 37.71 

 ผลต่าง  -6.54 -3.89 -6.75 -3.52 -5.18 

เขตพื้นที ่ 2561 426 48.47 25.21 23.53 32.91 32.53 

ประเทศ 2560 645,685 54.42 29.45 30.04 36.1 37.50 

 ผลต่าง  -5.95 -4.24 -6.51 -3.19 -4.97 

 จากตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับเขตพ้ืนที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้ เข้าสอบ 426 คน               
ค่ารวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระวิชา เท่ากับ 32.53 ซ่ึงต่ำกวา่ระดับสงักัด -5.18 และระดับประเทศ -4.97  
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การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency assessment:  ITA)  ต้ังแต่งบประมาณ 
พ.ศ.2558 เป็นต้นมา  

ตารางที่ 9 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานตั้งแต่งบประมาณ  
พ.ศ.2558–2562 

หนว่ยงาน 
ผลคะแนน ITA  (ปี พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 72.63 76.79 86.64 84.78 88.18 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 76.11 80.66 84.92 85.12 - 

 จากตารางที่ 9 ผลคะแนน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปี 2562 เป็น 
88.18 อยู่ระดับ A มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จะเห็นได้ว่า ผลคะแนนตั้งแต่ ปี 2558-2562 มีค่า
เพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ ตามลำดับ 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS : KPI Report System) 

อันดับ 
ที่ได้ 

สพท. องค์ประกอบที่ 1 

Function base 

ประเมินผู้บริหาร คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

111 สพป.ระนอง 4.57280 4.29412 4.33592 86.72 ระดับมาตรฐานข้ันสูง 

 จากตารางที่  10 การประเมินตัวชี้วัด สพป.ระนอง ได้คะแนนร้อยละ 86.72  อยู่ ในระดับ                                    
ผลการประเมินที่ ระดับมาตรฐานขัน้สูง  
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ตารางที ่11 ผลการติดตาม และประเมินผล ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ ประจำปีงบ พ.ศ.2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 1 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 2 พอใช้ 

มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิ์ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะ

พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงาน

เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดี 

     ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 

จากตารางที่ 11 ผลการติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐาน สรุปภาพรวมของ 3 มาตรฐาน                              
อยูใ่นระดับดีมาก 
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ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2562 สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ดังนี้ 

คุณธรรมอัตลักษณ์  ประกอบด้วย “วินัยดี  มีจิตอาสา  รู้ค่าพอเพียง” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาองค์กรคุณธรรม  ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย  

ภายใต้การมีส่วนร่วม สู่ศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ (Mission) 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รบัการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้ เรียน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals)  
 1.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีการพัฒนาที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย มีคุณธรรม คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้บัโอกาสในการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 5.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ส่วนที่ 2 
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กลยุทธ์ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 3. ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีผลการดำเนินงานตามภารกิจ ที่เกิดจาก
กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่หลากหลาย ส่งผลต่อผู้รับบริการสถานศึกษาและผู้เรียน ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตามผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้  
 1. ผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ สพฐ.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.5 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ  
 
1. โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สู่ความยั่งยืน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำโครงการนี้ขึน้เพ่ือให้บุคลากรทุกคนของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 ผลการดำเนินงาน 
 1. บุคลากรทุกคนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
องค์กรคุณธรรม 
 2. กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เป้าหมาย  
“ วินัยดี มีจิตอาสา รู้ค่าพอเพียง” 
 3. จัดทำโลโก้องค์กรคุณธรรม 
 4. จัดทำเพลงมาร์ช องค์กรคุณธรรม 
 5. จัดทำป้ายองค์กรคุณธรรม 
 6. จัดทำกิจกรรมจำนวน ๑๓ กิจกรรม จากทุกกลุ่ม 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
 การจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนประกวดแข่งขันให้นักเรียนได้
แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่เวทีการประกวดของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่
ระดับประถมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสฯ) เพ่ือคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแข่งขันใน
ระดับชาติ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการดังนี้ 

 จัดเตรียมการแข่งขัน 

  1. ประชุมกรรมการตัดสินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม 

  2. ประชุมกรรมการรายงานผลประจำศูนย์แข่งขัน 

  3. จัดสถานที่แข่งขันและจัดเตรียมอุปกรณ์ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสำหรับการแข่งขัน 

 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  1. จัดเตรียมพิธีเปิดงาน 

  2. ดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

  3. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ (ภาคใต้) 
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เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับชาติ (ภาคใต้) 

 2. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันระดับชาติ (ภาคใต้) 

 ผลการดำเนินงาน 

 1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โรงเรียนภาคเอกชน และโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาทักษะศักยภาพและ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้  

 จัดนิทรรศการทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่
จัดการศึกษาประถมวัย และเพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปฐมวัย พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 ผลการดำเนินงาน 
 1. โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ ได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดประสบการณ์จากกิจกรรมได้ครบ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 
100 มี พัฒ นาการทั้ ง  4 ด้ าน  ด้ านร่ างกาย 
อารมณ์  จิตใจ   สั งคม และสติปัญญา ตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 3. ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย
ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 
 4. ศึกษานิเทศก์ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น  
LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่าย

ท้องถิ่น LT (Local Trainer) สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ โรงเรี ยนด้วยกิจกรรมในหัวข้อ             
เรื่อง น้ำและเทคโนโลยีการทำโครงงานด้วย Learning  Spiral  และขยายผลให้กับโรงเรียนทุกโรงในโครงการ 

 

 

  

 

 

 



 

                      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

22 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดทำโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวามรู้ ความเขา้ใจนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ผลการดำเนินการ  

  1. ผู้เข้าประชุมได้รับทราบและเข้าใจแนวนโยบายและข้อ
ราชการสำคัญ เร่งด่วน สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกันและ
ทันตามเวลาที่กำหนด 
 2 . ผู้ เข้ าประชุมได้ รับทราบผลการดำเนิน งานของ
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาระนอง 
 3. ผู้เข้าประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 4. ผู้เข้าประชุม มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และมีขวัญกำลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้สร้างผลงานดีเด่น 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดทำโครงการนี้เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  

 ผลการดำเนินการ  

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง และสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึง
ความสำคัญในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสามารถนำผลการ
คัดเลือกมาใช้วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป  

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดั บ
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลสารสนเทศและผลการ
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  

 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รบั       
การยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม บุคลากรภายในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มี ผลงาน
ยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม รวมทั้ง เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผูป้ฏิบัติงาน  
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ก่อนเกษียณอายุราชการ                       
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ                   
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย ในการนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดทำขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องรวดเร็วให้ผู้เกษียณอายุราชการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมทั้งให้ความรู้            
ผู้เกษียณอายุราชการเกีย่วกับสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

 ผลการดำเนินงาน 

 1. ผู้เกษียณอายุราชการได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ            
ได้อย่างถูกต้อง 
 2 .ข้ า ร าช ก ารค รู  บุ ค ล าก รท างก ารศึ กษ า 
ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
2563 และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ได้ เข้าใจ
และทราบแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือการเตรียมตัวเตรียมใจ
ในการพ้นจากราชการและสามารถใช้ชี วิตหลั งการ
เกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่าและมีความความสุข 
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โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดทำโครงการยี้ขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการและให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ   ที่ 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง     
รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพตามความต้องการ
และความถนัด มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services)  หรือการส่งต่อ 
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแตล่ะบุคคล 
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โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้โรงเรียนในโครงการมีครู  โดยมี
วิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 ผลการดำเนินงาน 
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียน 
 2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้เข้าร่วมMOU 
 ๓. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้รับการนิเทศติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต้นแบบได้ 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

1. โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการโครงการนี้เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนทุกคน และติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันและนักเรียนที่ออกกลางคันให้
กลับมาเข้าเรียนในระบบหรือนอกระบบ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย อีกทั้งให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

 ผลการดำเนินการ  
          1. นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 ครบทุกคน และนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพ่ิมข้ึน 
          2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
          3. สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

4. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น 
   5. โรงเรียนมีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนได้ศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายมากข้ึน 
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายผ่านการวิเคราะห์     
ในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นปัจจุบัน มีฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็วต่อการนำไปใช้
ได้อย่างเป็นระบบ 

 ผลการดำเนินงาน 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี ICT  
ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาและการบริหารอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา       
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย รองรับงานและ
เผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรระดับสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเลื่อนชั้น
และศึกษาต่อไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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3. โครงการติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดทำโครงการนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการ            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรีย นรู้            
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินการ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (การใช้ DLTV, DLIT ระบบอินเทอร์เน็ต) สถานศึกษาทั้งหมด 79 โรงเรียน 

 ผลการดำเนินงาน 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม สพป.ระนอง ประจำปีงบประมาณ 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สุขภาวะในการทำงาน การลดใช้พลังงาน และเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการขยะได้อย่างมี
ระบบ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต โดยดำเนินการดังนี้ 
  1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/สถานศึกษาคัดแยก ขยะ 
งดใช้กล่องโฟม สนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต  
 2. จัดกิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส) ทุกวันศุกร์สุดท้าย
ของเดือนและกิจกรรมวันสำคัญ  
 ผลการดำเนินงาน  
 1. สถานศึกษาและบุคลากรมีความตระหนักเห็นถึงความสำคัญ
และลดการใช้โฟมสนับสนุนการใช้ตะกร้าและผ้าถุงมากข้ึน 
 2. บุคลากรและโรงเรียนให้ความร่วมมือร่วมใจ และมีโอกาส
แสดงออกซ่ึงความรักและผูกพันต่อองค์กรโดยลงมือทำกิจกรรม GREEN 
AND CLEAN 5ส โดยพร้อมเพรียงกัน 
 3. บุคลากรมีความตระหนักช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมมีความ
สะอาดและ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นและปฏิบัติกิจกรรม 
GREEN AND CLEAN (5ส) เสมือนหนึ่งงานประจำ  
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ผลสำเร็จในการจัดการศึกษา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 

แผนภูมิที่  1  แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน                
(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ 

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                                                               
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  
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แผนภูมิที่  2  แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                
(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 - 2562 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                                                               
ปีการศึกษา 2561 – 2562 
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แผนภูมิที่  3  แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                
(O-NET) ปี ก ารศึ กษ า  2 5 6 2  ระดั บ ชั้ น มั ธยม ศึ กษ าปี ที่  3  ระห ว่ า งระดั บ เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ า                             
กับระดับประเทศ 

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                                                               
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)                                                               
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 – 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาออนไลน ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

    

 

ผลการประเมนิ 
ของส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาระนอง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 

  

 

93.91 ระดบั A 

ITA 

คะแนน4.17556 ร้อยละ 83.51 

ระดับมาตรฐานข้ันสูง 

ผลการประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

                      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

39 

ผู้สนับสนุน 

ออกแบบ
รูปเล่ม 

คณะทำงาน      

ที่ปรึกษา    

 
 
 
 
 
 
 

       นางสาวพนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    

       นางสุทธิรา หงส์เจริญ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    

           

 

       นางสุทธิรา หงส์เจริญ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    

       นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

       นางอุราวรรณ  ผู้วานิช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

       นางมณวด ี ดุลยรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

       นางสาวทัญษา  คุ้มเพชร   เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน    

       นางสาวสุภัคธณดิา รักร่วม   เจา้พนักงานธุรการ 

           

        หน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    

       ผูอ้ำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    

 

 

        นางสาวสุภัคธณิดา  รักร่วม   เจ้าพนักงานธุรการ 

  

 
 

คณะผู้จัดทำ 




