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คํานํา 
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 ภายใตกรอบทิศทางการจัดการศึกษาในระยะท่ีผานมาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนสภาพปญหาการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง การกําหนดกลยุทธ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเปนไทย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
สามารถจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ ดวยหลักการและแนวทางตามกลยุทธท่ีกําหนด 

  ขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกระดับ ท่ีไดใหขอมูลสารสนเทศ ขอเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน
รวมระดมสมองเพ่ือการวางแผน จนตกผลึกเปนองคความรูในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2563-2565 เลมนี้ เพ่ือประโยชนในการสื่อสารนโยบาย แนวทางการดําเนินงานสูผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จะไดรวมกันขับเคลื่อน
การดําเนินงานใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

       มกราคม 2563 
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สารบัญ 
 
  หนา 

คํานํา  

การนอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัต ิ 1 

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 10 

สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 12 

 ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร 12 

 แผนท่ีจังหวัดระนอง 13 

 สภาพภูมิอากาศ 13 

 ประชากรและการปกครอง 14 

 โครงการพ้ืนฐาน 14 

 สภาพเศรษฐกิจ 16 

 สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 20 

 การบริหารจัดการศึกษา 21 

 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 22 

 สภาพปจจุบัน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 28 

สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 33 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 33 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 37 

 นโยบายรัฐบาล  38 

 นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 39 

 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 42 

สวนท่ี 3 การศึกษาสถานภาพของหนวยงาน 51 

 การวิเคราะหสภาพองคกร 51 

สวนท่ี 4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของหนวยงาน 57 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 57 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
คุณธรรมอัตลักษณ / วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาประสงค / กลยุทธ 

59 
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สารบัญ (ตอ) 

 
  หนา 

สวนท่ี 5 การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ 64 

 หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัต ิ 64 

 การดําเนินการขับเคลื่อน แผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัต ิ 65 

 การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 66 

ภาคผนวก สําเนาคําส่ัง สพป.ระนอง ท่ี 298/2562  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2563-2565 

68 
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สารบัญตาราง 
 
  หนา 

ตารางท่ี 1 จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด 22 

ตารางท่ี 2 จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามระดับการจัดการศึกษา 22 

ตารางท่ี 3 จํานวนนกัเรียน/หองเรียน แยกตามระดับการศึกษา 23 

ตารางท่ี 4 จํานวนนักเรียนท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จําแนกตามระดับการศึกษา 23 

ตารางท่ี 5 ขอมูลเครือขายการจัดการศึกษา 9 เครือขาย 24 

ตารางท่ี 6 จํานวนขาราชการลูกจาง บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง 25 

ตารางท่ี 7 งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจําแนกตามประเภท  26 

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET  
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

26 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

27 

ตารางท่ี 10 รายงานการประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ  
National Test : NT ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

27 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 6 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2545 มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
และการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพภายใต
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มี
พ้ืนท่ีบริการการศึกษาครอบคลุมท้ังจังหวัดระนอง ประกอบดวย 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองระนอง อําเภอ
กระบุรี อําเภอกะเปอร อําเภอละอุน และอําเภอสุขสําราญ มีสภาพบริบทโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีการใหบริการ 
ดังนี้  

ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร   

 จังหวัดระนองเปนจังหวัดภาคใตตอนบน ดานทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และประเทศ         
สหภาพเมียนมาร โดยมีระยะทางจากกรุงเทพมหานครผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,061,278 ไร 
เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีมากเปนอันดับท่ี 60 ของประเทศไทย เปนพ้ืนท่ีราบ 14% และภูเขา 86% มีเกาะใหญ
นอยในทะเลอันดามัน จํานวน 62 เกาะ และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ    อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ    อําเภอเมือง อําเภอสวี อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร  
     และอําเภอไชยา  อําเภอทาฉาง อําเภอบานตาขุน  
     อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 
 ทิศใต  ติดตอกับ    อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอําเภอคีรีรัฐนิคม  
     จังหวัดสุราษฎรธานี 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ    สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และทะเลอันดามัน 
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แผนท่ีจังหวัดระนอง  
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดระนอง เปนจังหวัดท่ีไดชื่อวา “ฝนแปดแดดสี่” เนื่องจากอยูทางดานตะวันตก และติดกับ
ทะเลอันดามัน จึงไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงพัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ทําใหมีเมฆมากและฝนตกท่ัวไป  
 ในสวนของลมมรสุมนั้น จังหวัดระนองไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศ
ไทยชวงระหวางกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงใน
ซีกโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และเปลี่ยนเปนลม
ตะวันตกเฉียงใต เม่ือพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนํามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศ
ไทย ทําใหมีเมฆมาก และฝนตกท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดระนอง และ
เทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอ่ืน จังหวัดแบงฤดูกาลตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศ
ออกไดเปน 3 ฤดู คือ 
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  ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชองวางของฤดู
มรสุมจะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหอากาศรอนท่ัวไป อากาศจะรอนท่ีสุดในเดือน
เมษายนแตไมรอนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล กระแสลมและไอน้ําจากทะเล
ทําใหอากาศคลายความรอนลงไปมาก 
  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต           
พัดปกคลุมประเทศไทย และรองความกดอากาศต่ําจะพาดผานภาคใตเปนระยะ ๆ อีกดวย จึงทําใหมีฝนตก
มากตลอดฤดู และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบป 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในระยะนี้จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเย็นและแหงจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงและมี
อากาศหนาวเย็น แตเนื่องจากจังหวัดระนองอยูใกลทะเล อุณหภูมิจึงลดลงเล็กนอยเปนครั้งคราว อากาศไม
สูจะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝงจะมีฝนตกท่ัวไปแตมีปริมาณไมมาก 

ประชากรและการปกครอง 
 จังหวัดระนอง แบงพ้ืนท่ีปกครอง 5 อําเภอ 30 ตําบล 178 หมูบาน ไดแก อําเภอเมืองระนอง 
อําเภอกระบุรี อําเภอละอุน อําเภอกะเปอร และอําเภอสุขสําราญ ท้ังนี้ สามารถสรุปขอมูลท่ัวไปของแตละอําเภอได 
ดังนี้  

อําเภอ 
จํานวน จํานวนประชากร (คน) 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. ชาย หญิง รวม 
1. เมืองระนอง 9 39 7 4 39,818 39,718 79,536 
2. กระบุร ี 7 60 2 6 23,865 22,870 46,735 
3. ละอุน 7 30 1 3 7,279 6,986 14,265 
4. กะเปอร 5 34 1 4 10,709 10,317 21,026 
5. สุขสําราญ 2 15 1 1 6,407 6,380 12,787 

รวม 30 178 12 18 88,078 86,271 174,349 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 30 แหง กระจายอยูในพ้ืนท่ีตําบลตาง ๆ ทําใหเปนโอกาสสําหรับ
สถานศึกษา  ในการจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวม การชวยเหลือ สนับสนุน จากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนพลังในการพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน ชุมชนตาง ๆ  

โครงสรางพ้ืนฐาน  

 การคมนาคมขนสง 
 จังหวัดระนองอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 568 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางสูจังหวัด
ระนอง ดวยวิธีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1. ทางบก  
   1.1  โดยรถยนตสวนบุคคล : จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางสายธนบุรี-ปากทอ ระยะทาง     
90 กม. แยกซายเขาเสนทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผาน จังหวัดเพชรบุรี        
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึงสี่แยกปฐมพร (ชุมพร) หรือสายรอง คือ ทางหลวงหมายเลข 4006 จากสาม
แยกราชกรูด อําเภอเมืองไปจดทางหลวงหมายเลข 41 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
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   1.2  โดยรถประจําทาง : ปจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนสง จํากัด และของ
เอกชนสายกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากสถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพฯ ทุกวัน ๆ ละ
หลายเท่ียวใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 
   1.3  โดยรถไฟ : จังหวัดหวัดระนองไมมีเสนทางรถไฟ หากประสงคจะเดินทางโดยรถไฟ 
สามารถใชรถไฟท่ีสถานีรถไฟชุมพร แลวตอรถโดยสารประจําทางชุมพร-ระนอง ระยะทาง 122 กิโลเมตร  
  2. ทางอากาศ : จังหวัดระนองมีสนามบินพาณิชย จํานวน 1 แหง ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง โดยมีสายการ
บินใหบริการเสนทาง กรุงเทพฯ-ระนอง-กรุงเทพฯ จํานวน 2 สายการบิน คือสายการบินนกแอร และสาย
การบินแอรเอเชีย ทําการบินทุกวันจากระนองถึงทาอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
  3. ทางน้ํา : จังหวัดระนองมีทาเทียบเรือ แยกประเภทได ดังนี้ 
   3.1 ทาเทียบเรืออเนกประสงค (ทาเรือระนอง) ซ่ึงสามารถรองรับเรือขนาด 12,000   
เดดเวทตัน (DWT) เพ่ือใชในการขนสงสินคา ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของทาเทียบเรือแหงประเทศไทย 
กระทรวงคมนาคม จํานวน 1 แหง 
   3.2 ทาเทียบเรือประมง จํานวน 1 แหง ซ่ึงใชในการขนสงผลผลิตทางการประมง 
   3.3 ทาเทียบเรือ สําหรับเดินทางของประชาชน และนักทองเท่ียว จํานวน 1 แหง 

 การไฟฟา 
 จังหวัดระนอง อยูในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชุมพร และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระนอง โดยมีหนวยบริการและเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระนอง มี 3 แหง ประกอบดวย 
   - การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระนอง รับผิดชอบพ้ืนท่ีอําเภอเมืองระนอง 
   - การไฟฟาสวนภูมิภาคยอยกะเปอร รับผิดชอบพ้ืนท่ี อําเภอกะเปอรและอําเภอสุขสําราญ 
   - การไฟฟาสวนภูมิภาคยอยละอุน รับผิดชอบพ้ืนท่ี อําเภอละอุน และกระบุรีบางสวน 
(ตําบลบางใหญ, ตําบลลําเลียง, ตําบลน้ําจืดบางสวน) 
  2. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชุมพร รับผิดชอบพ้ืนท่ีตําบล จปร., ตําบลปากจั่น, ตําบลมะมุ, 
ตําบลน้ําจืดนอย, และตําบลน้ําจืดบางสวน) 
   ท้ังนี้ ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช มีจํานวน 47,575 ครัวเรือน สวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใชและ
เขาไมถึง สวนใหญใชพลังงานแสงอาทิตย และอยูในเขตพ้ืนท่ีเกาะ พ้ืนท่ีสงวนหรืออนุรักษของทางราชการ 

 การประปา 
 การใชน้ําประปาในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง ครอบคลุมเขตเทศบาลเมือง เทศบาลตําบลปากน้ํา เทศบาลตําบล
บางริ้นบางสวน องคการบริหารสวนตําบลบางนอนบางสวน แหลงน้ําดิบท่ีใชในการผลิตประปามีอยู 4 แหง คือ 
คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น ขุมเหมืองฮกหลวง หวยวังพง ถาในฤดูแลงประชาชนจะประสบปญหาขาดแคลน
น้ํา น้ําประปาไมไหล ขาดน้ําอุปโภค-บริโภค จึงกอสรางอางเก็บน้ําคลองหาดสมแปน  เพ่ือรองรับการใชน้ํา
อุปโภค-บริโภค ก็จะใชน้ําจากเข่ือนนี้เปนแหลงน้ําถาวร และใชแหลงน้ําดิบ ปจจุบันเปนแหลงน้ําสํารอง ซ่ึงจะ
แกไขปญหาขาดแคลนน้ําประปาไดอยางถาวร         
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 การติดตอส่ือสาร 
  1. โทรศัพท 
   จังหวัดระนองมีหมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถใหบริการไดจํานวน 17,525 เลขหมาย และ
ไดมีผูเชาและขอใชบริการไปแลว รวม 11,652 เลขหมาย จํานวนเลขหมายสวนบุคคล 10,578 เลข
หมาย จํานวนเลขหมายสาธารณะ 984 เลขหมาย 
  2. สถานีรับ-สงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ 
   2.1 สถานีสงสัญญาณโทรทัศนเปนระบบทีวีดิจิตอล รับไดทุกชองสัญญาณหลัก และชอง
ฟรีทีวี (ระบบเครื่องสงรับ-สงสัญญาณทางสายอากาศ และดาวเทียม) 
   2.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก 3 สถานี ไดแก สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
อ.ส.ม.ท., สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพ่ือการศึกษา และสถานีวิทยุชุมชน 
  3. การไปรษณีย 
   ใหบริการครอบคลุมใน 5 อําเภอ การไปรษณียจังหวัดระนอง มีเครือขายการสื่อสาร
ไปรษณียสามารถติดตอไดทุกอําเภอ ทุกตําบล โดยมีท่ีทําการไปรษณียท้ังสิ้น จํานวน 24 แหง แยกได ดังนี้ 
   - ไปรษณียประเภทรับจาย จํานวน 4 ท่ีทําการ 
   - ไปรษณียประเภทรับฝาก จํานวน 1 ท่ีทําการ 
   - ไปรษณียประเภทอนุญาตเอกชน จํานวน 19 ท่ีทําการ 

สภาพเศรษฐกิจ  

 โครงสรางของตลาดและศูนยกลางการตลาดท่ีสําคัญ 
  โครงสรางการตลาดของจังหวัดระนองมีลักษณะไมสลับซับซอนมากนักลักษณะโครงสราง
การตลาดจะเปนตลาดสินคาอุปโภคและตลาดสินคาเกษตร ซ่ึงลักษณะการซ้ือขายมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. จากผูผลิต (เกษตรกร) ไปสูผูบริโภคหรือผูคาปลีกโดยตรง ซ่ึงผูผลิตจะนําสินคามาจําหนาย
ใหกับผูบริโภคโดยตรง สวนใหญจะเปนสินคาประเภทผักตาง ๆ ไมผลและสัตวน้ํา 
  2. จากผูผลิต (เกษตรกร) ขายใหกับผูรับซ้ือทองถ่ิน โดยผูรับซ้ือจะเขาไปเก็บ รวบรวมสินคา
จากเกษตรกร แลวนําไปขายตอใหกับผูคาระดับจังหวัดหรือผูคาจังหวัดใกลเคียง  
  3. จากผูผลิต (เกษตรกร) จะนําสินคามาจําหนายใหกับผูคาระดับจังหวัด ผูคาระดับจังหวัดจะ
เก็บรวบรวมและคัดขนาด คุณภาพ และจัดสงไปจําหนายตางจังหวัดตอไป เชน สินคาสัตวน้ําทะเล 
 ลักษณะของตลาดซ้ือขายสินคาจังหวัดระนอง 
   “ตลาดสินคาเกษตรและสัตวน้ํา” จัดเปนตลาดท่ีมีความสําคัญเปนลําดับแรกของจังหวัด
ระนอง เนื่องจากจังหวัดระนองมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ไดแก ยางพารา กาแฟ ปาลมน้ํามัน 
มะมวงหิมพานต  ไมผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพราว จําปาดะ สมโอ สมเขียวหวาน) หมากและ
ขาเหลือง สวนดานการตลาดจะมีพอคาคนกลางมารับซ้ือในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง และเกษตรกรบางสวนก็นํา
ผลผลิตไปขายเองท่ีจังหวัดใกลเคียง เชน อําเภอเมืองชุมพร และอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สวนสินคา
ประมงสัตวน้ําทะเลนั้น เรือประมงจะนําข้ึนฝงท่ีทาเทียบเรือขององคการสะพานปลาและแพปลาเอกชน   
ในเขตอําเภอเมือง โดยจะมีพอคามารับซ้ือสัตวน้ําทะเลถึงทาเรือ แลวจัดสงไปกรุงเทพมหานคร และอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา เพ่ือสงจําหนายตอตลาดตางประเทศหรือจําหนายตอใหกับผูบริโภค 
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   “ตลาดสินคาอุปโภค” ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคสวนใหญอยูในยานตลาดเทศบาลเมือง
ระนอง ต้ังอยูบริเวณใจกลางเมืองระนอง เปนศูนยกลางจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีสําคัญ ท้ังประเภท
ขายสงและขายปลีกศูนยกลางการคา และการตลาดท่ีสําคัญ 
  สินคานําเขา-สินคาสงออกรายการสําคัญ 
   สินคานําเขา : สินคานําเขาในจังหวัดระนองสวนใหญจะเปนสินคาท่ีจําเปนตอการ    
ครองชีพ ซ่ึงไมสามารถผลิตไดเอง หรือผลิตไดนอยไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภคภายในจังหวัด 
โดยมีสินคานําเขาท่ีสําคัญไดแก ขาวสาร จะนําเขามาจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัสดุกอสรางและเครื่องใชไฟฟา จะนําเขามาจากกรุงเทพมหานคร สินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพตาง ๆ เชน 
สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก น้ํามันพืช น้ําตาลทราย เสื้อผา เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนตน 
   สินคาสงออก : สินคาท่ีผลิตในจังหวัดระนองและสงออกไปจําหนายยังจังหวัดใกลเคียง 
ตลาดกรุงเทพฯ และตลาดตางประเทศ สวนใหญเปนสินคาเกษตร สินคาประมง และผลิตภัณฑสัตวน้ํา เชน 
สัตวน้ําทะเลแชแข็ง ท้ังปลา ปู กุง และปลาปน เปนตน 
  สถาบันการคาและการพาณิชย 
  องคกรภาคเอกชนท่ีมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการคาของจังหวัด รวมถึงมีสวน
ในการเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ หอการคาจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาคมประมงระนอง ชมรมโรงน้ําแข็ง สมาคมจางธุรกิจการคาผาสําเร็จรูป สมาคมผูคาปลีกและคาสง  
สมาคมสงเสริมการเลี้ยงสัตว ชมรมผูสงออกจังหวัดระนอง สมาคมพอคาทาเมืองเรืองราษฎร เปนตน  

 สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 จังหวัดระนอง มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาและภูเขาสูงชันสลับซับซอนคิดเปน 
รอยละ 86 ของพ้ืนท่ี มีท่ีราบ รอยละ 14 ของพ้ืนท่ี เปนจังหวัดท่ีมีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ  
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาจํานวนมาก และมีฝนตกชุกเกือบตลอดป จึงทําใหมีสภาพ
ปาหลายชนิดอยูในพ้ืนท่ีปา สวนใหญจะเปนปาดงดิบชื้น และปาเบญจพรรณอยูท่ัวไป นอกจากนั้นจะเปน
ทุงหญาเปนหยอม ๆ พรรณไมท่ีพบจํานวนมาก ไดแก ยาง ยูง ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก กระบาก จําปา 
ปาเสียดชอ ตาเสือ อินทนิล กอ สวนไมพ้ืนลางมีพวก ไผ ปาลม เตาราง หมากปา ระกํา หวาย เฟรน และ
เถาวัลยตาง ๆ พรรณไมท่ีเปนอาหารของสัตวปามี เหรียง สะตอ มะขามปอม มะกอก ไทร คอแลน เปนตน พ้ืนท่ี
ปาจังหวัดระนอง ไดรับการประกาศโดยกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเปนเขตอุทยาน ดังนี้ 
  1. พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 13 ปา ไดแก 1) ปาน้ําขาว อําเภอกระบุรี 2) ปาน้ําจืด   
ปามะมุและ ปาปากจั่น 3) ปาลําเลียง 4) ปาคลองลําเลียง-ละอุน 5) ปาละอุน และปาราชกรูด 6) ปา
คลองเส็ดกวด ปาเขาหินชาง 7) ปาคลองหัวเขียว และปาเกาะสุย 8) ปาเกาะชาง 9) ปาเกาะพยาม 10) 
ปาเขาน้ําตกหงาว 11) ปาคลองหินกลองและปาคลองมวงกลวง 12) ปาเลนคลองมวงกลวงและแหลม
คลองหนาทุง และ 13) ปากะเปอร  
  2. อุทยานแหงชาติ จํานวน 4 แหง ซ่ึงอยูในลุมน้ํายอย 2 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํายอยภาคใตฝง
ตะวันตกตอนบนและลุมน้ํายอยแมน้ํากระบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอกระบุรี ละอุน เมืองระนอง กะเปอร 
และอําเภอสุขสําราญ ไดแก 1) อุทยานแหงชาติลําน้ํากระบุรี ตั้งอยูทางดานฝงทะเลอันดามัน ในทองท่ี
อําเภอกระบุรี อําเภอละอุน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 2) อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว อยูในอําเภอเมือง 
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง และอําเภอพะโตะ อําเภอทุงตะโก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 3) อุทยาน
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แหงชาติแหลมสน ตั้งอยูในคาบสมุทรอินโดจีนทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยในทองท่ีอําเภอเมือง 
อําเภอกะเปอร อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง และอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และ 4) อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะระนอง เปนกลุมเกาะท่ีประกอบดวยเกาะใหญนอยเรียงรายทอดยาวตลอดแนวชายฝงเหนือ-ใตของ
ทะเลอันดามัน ติดตอกับชายแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร  
  3. เขตรักษาพันธุสัตวปาและหามลาสัตวปา จํานวน 5 แหง ไดแก 1) เขตรักษาพันธสัตวปา
คลองนาคา 2) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก 3) เขตรักษาพันธสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมหลวง
ชุมพร 4) เขตรักษาพันธสัตวปาควนแมยายหมอน และ 5) เขตหามลาสัตวปาปาเลนคลองมวงกลวง  
  4. พ้ืนท่ีสวนปา ท่ีปลูกโดยกรมปาไมและองคการอุตสาหกรรมปาไม จํานวน 9 แหง  
  5. ทรัพยากรปาชายเลน พบมากบริเวณปากน้ําคลองละอุน ริมฝงลําน้ํากระบุรีดานเขาหินชาง 
และบริเวณหมูเกาะหนาปากน้ําละอุน สามารถจําแนกออกไดเปนปาชายเลนบริเวณเลนเหลว ซ่ึงบริเวณนี้
ชวงน้ําทะเลข้ึนจะทวมถึงทุกวัน มีดินเลนเหลวและลึก ชนิดพันธุไมท่ีปรากฏจะข้ึนอยูท่ีสําคัญ ไดแก แสมดํา 
แสมขาว แสมทะเล และมีโกงกางใบเล็กข้ึนปะปนเล็กนอย และปาเลนคอนขางแนน อยูระหวางปาชายเลน
ท่ีดินเลนเหลวกับปาชายหาดพันธไมท่ีข้ึนคอนขางหนาแนน ไดแก โปรงแดง โปรงขาว และโกงกางใบเล็ก 
พังกาหัวสุม ถ่ัวดํา ถ่ัวขาว ตะบูนขาว และตะบูนดํา ปาชายเลนของจังหวัดระนองไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโก โดยการประกาศใหเปน พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลของโลก (Ranong Biosphere Reserve) 
เม่ือป 2540 ซ่ึงมีความสําคัญในแงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและยังถือเปนแหลงผลิตอาหารท่ี
สําคัญของทองถ่ินดวย  
 สภาพความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ ทําใหเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด และ
การเรียนรูเพ่ือสรางความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะทําใหเกิดการ
อนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเปนตนทุนท่ีดีตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  

 สถานการณดานสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวโนมการเติบโตของประชากรจังหวัดระนองคงท่ี ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
จังหวัดระนอง มีประชากรนอยท่ีสุด รูปแบบของครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว สงผลใหความสุข
และความอบอุนในครอบครัวมีแนวโนมลดลง จากขอมูลสถานการณทางสังคมจังหวัดระนอง โดยสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระนอง พบวาปญหาสังคมท่ีมีความรุนแรงเปนลําดับแรก คือ 
ปญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ปญหาสังคมท่ีมีความรุนแรงรองลงมาคือ ปญหา
ครอบครัว และปญหาผูสูงอายุถูกทอดท้ิง และไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคม 
  ดานศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี ชาวระนองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ 
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงอยูในเขตอําเภอเมือง อําเภอกะเปอร และอําเภอสุขสําราญ โดยมีวัฒนธรรม และ
ประเพณีสําคัญ เชน ประเพณีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา เทศกาลวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย
ดาธุ งานแขงเรือ งานเทศกาลเท่ียวเมืองระนองทองอันดามัน นอกจากนั้นยังมีแหลงเรียนรูทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรท่ีสําคัญ เชน วัดสุวรรณคีรี-วิหาร วัดหาดสมแปน วัดบานหงาว วัดนกงาง สุสาน
เจาเมืองระนอง จวนเจาเมืองระนอง อนุสาวรีย จปร. ศูนยประวัติศาสตร สงครามโลกครั้งท่ี 2 บานเขาฝาชี 
เปนตน  
  ดานการศึกษา มีการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับต้ังแตระดับปฐมวัย การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีหนวยงานทางการศึกษาท่ีใหบริการการศึกษาท้ังภาครัฐ
และเอกชน ดังนี้  
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   -  การศึกษาปฐมวัย เปนการเตรียมความพรอมเด็กอายุ 3-5 ป มีหนวยงานทางการศึกษาท่ี
จัดการศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศูนยเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   - การศึกษาภาคบังคับ เปนการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 มีหนวยงานจัดการศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองระนอง โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง และโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหนวยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับนี้ คือ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซ่ึงมี 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนพิชัย 
รัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนปากจั่นวิทยา โรงเรียนกระบุรีวิทยา โรงเรียนละอุนวิทยาคาร 
โรงเรียนกะเปอรวิทยา และโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค และโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 จังหวัดระนอง 
   - การอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาสายอาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. มีหนวยงานท่ี
จัดการศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 
   - การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท มีหนวยงานท่ีจัดการศึกษา คือ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  
  นอกจากนั้นยังมีหนวยงานทางการศึกษาท่ีใหบริการการศึกษาในลักษณะอ่ืน เชน การศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หนวยงานท่ีจัดการศึกษา คือ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง ในสวนของศูนยการศึกษา
พิเศษจังหวัดระนอง ดูแล พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ  
  จากสภาพท่ีเปนจังหวัดชายแดน จึงมีเด็กและเยาวชนตางดาวมาอาศัยอยู ทําใหมีศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พมา จังหวัดระนอง เพ่ือจัดการศึกษาใหกับเด็กกลุมนี้ ปจจุบันมี 12 ศูนย 
กระจายอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองระนอง 
  แนวโนมดานการศึกษา เม่ือพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดระนอง พบวามีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมข้ึน สาเหตุจากการมีโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมมากข้ึน และผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชาในทุกระดับ นอกจากนั้นมีศูนยบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงเปด
ใหบริการการศึกษาหลายสาขาทําใหเด็กทุกคน ทุกกลุม และประชาชนในจังหวัดระนองมีโอกาสและเขาถึง
การศึกษาทุกระดับมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565     Educational Development Plan 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนา 20 

 

สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 สถานท่ีตั้งและการติดตอส่ือสาร 
 ตั้งอยูเลขท่ี  2/10 หมู 3 ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
 โทรศัพท : 0-7780-0008, 0-7780-0025-28 ตอ 101-118, 0-7784-8405 
 โทรสาร : 0-7780-0027 
 Website : http://www.rnedu.go.th 

 บทบาท หนาท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        
พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน
 (2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  
 (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 (10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 (12) ปฏิบัติงานรวมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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การบริหารจัดการศึกษา   
 แบงโครงสรางการบริหารภายในออกเปน 9 กลุมและ 1 หนวย มีสถานศึกษาในสังกัด 79 แหง 
(78 โรงเรียน 1 สาขา) ภายใตการบริหารขององคคณะบุคคล 2 คณะ คือ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด, คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และคณะกรรมการเครือขายการ
จัดการศึกษา 9 เครือขาย 
 

โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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 ี

คณะกรรมการเครือขาย 
การจัดการศึกษา  

9 เครือขาย 
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ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 1. โรงเรียน   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสัง กัด 79  แหง            
(78 โรงเรียนกับ 1 สาขา) มีหนาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพ่ือใหบริการแก
ประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึง โดยสรุปขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน/ 
จํานวนนักเรียน 

อําเภอ/จํานวนโรงเรียน (แหง) คิดเปนรอยละ 
เมือง กระบุร ี กะเปอร ละอุน 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 
ใหญ (601-1,500 คน) 2 2 1 - - 5 6.33 

รวม 26 24 12 8 9 79 100 
(ขอมูล ณ วันที ่10 มิ.ย.62) 

 จากตารางท่ี 1 สถานศึกษาในสังกัด มีจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 34 แหง คิดเปนรอยละ 43.04 
โรงเรียนขนาดกลาง 40 แหง คิดเปนรอยละ 50.63 และโรงเรียนขนาดใหญ 5 แหง คิดเปนรอยละ 6.33 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2  จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามระดับการจัดการศึกษา  

ระดับการจัดการศึกษา จํานวนโรงเรยีน (แหง) คิดเปนรอยละ 
โรงเรียนหลัก 
     - กอนประถมศึกษา – ประถมศึกษาปท่ี 6 
     - กอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปท่ี 3 
     - ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
53 
24 
  1 

 
67.08 
30.38 
1.27 

โรงเรียนสาขา 
     - กอนประถมศึกษา-ประถมศกึษาปท่ี 6 

 
  1 

 
1.27 

รวม 79 100 
(ขอมูล ณ วันที ่10 มิ.ย.62) 

 จากตารางท่ี 2 สถานศึกษาจําแนกตามระดับการจัดการศึกษา โรงเรียนหลักระดับกอนประถมถึง
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 53 แหง คิดเปนรอยละ 67.08 ระดับกอนประถมถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี 24 
แหง ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี 1 แหง คือ โรงเรียนบานละอุนใต สวนโรงเรียนสาขา 
ระดับกอนประถมถึงประถมศึกษาปท่ี 6 มี 1 แหง คือ โรงเรียนบานหาดทรายดํา (สาขาหนานอก) 

 2. นักเรียน   

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวนท้ังหมด 16,038 คน แสดงดังตารางไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนนกัเรียน/หองเรียน แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) 

หองเรียน 
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 
รวมกอนประถมศึกษา 1,676 1,576 3,252 199 
ประถมศึกษาปท่ี 1 987 917 1,904 96 
ประถมศึกษาปท่ี 2 967 905 1,872 93 
ประถมศึกษาปท่ี 3 908 844 1,752 94 
ประถมศึกษาปท่ี 4 963 841 1,804 93 
ประถมศึกษาปท่ี 5 922 880 1,802 94 
ประถมศึกษาปท่ี 6 983 905 1,888 98 
รวมประถมศึกษา 5,730 5,292 11,022 568 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 336 283 619 28 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 310 283 593 28 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 267 285 552 28 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 913 851 1,764 84 

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

 จากตารางท่ี 3 มีนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาจํานวน 3,252 คน คิดเปนรอยละ 20.28 ของ
นักเรียนท้ังหมด ระดับประถมศึกษาจํานวน 11,022 คน คิดเปนรอยละ 68.72 ของนักเรียนท้ังหมด และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 1,764 คน คิดเปนรอยละ 11.00 ของนักเรียนท้ังหมด 

ตารางท่ี 4  จํานวนนักเรียนท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ จํานวนนักเรียน (คน) 
นักเรียนท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
จํานวน (คน) รอยละ 

กอนประถมศึกษา 3,252 180 1.12 
ประถมศึกษา 11,022 569 3.55 
มัธยมศึกษาตอนตน 1,764 71 0.44 

รวม 16,038 820 5.11 
(ขอมูล ณ วันที ่10 มิ.ย.62) 

จากตารางท่ี 4 จํานวนนักเรียนท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จําแนกตามระดับการศึกษา มี
จํานวน 820 คน คิดเปนรอยละ 5.11 ของนักเรียนท้ังหมด ซ่ึงระดับประถมศึกษาจะมีจํานวนนักเรียนท่ีไม
มีทะเบียนราษฎรมากท่ีสุด คือ 569 คน คิดเปนรอยละ 3.55 ของนักเรียนท้ังหมด 
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 3. เครือขายการจัดการศึกษา  
 เนื่องจากมีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา ประกอบกับไมมีหนวยงานระดับอําเภอ ในการ
กลั่นกรองและเชื่อมโยงการดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงไดจัดตั้ง
เครือขายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 9 เครือขาย ตามสภาพภูมิศาสตรหรือความสะดวกในการ
คมนาคม เพ่ือประสาน สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดาน
การบริหารท่ัวไป และการใชทรัพยากรรวมกัน เนนความรวมมือและการชวยเหลือกันเปนหลัก และมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการระดับเครือขาย ตลอดจนท่ีปรึกษาเครือขาย เพ่ือเชื่อมประสานการดําเนินงานกับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา โดยเฉพาะการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 5  ขอมูลเครือขายการจัดการศึกษา 9 เครือขาย 

ชื่อเครือขาย คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประธานเครือขาย/ท่ีตั้งเครือขาย 
เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 1  
(เพชรอันดามัน) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นางนันทนภัส  สักขาพรม ศึกษานิเทศก 

นางจิราภรณ  จันทรสงค  
โรงเรียนระนองพัฒนามติรภาพ 
ที่ 60 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 2 
(คุรุรัตนรังสรรค) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นส.อัจฉราวดี  อรามวิทยานุกูล ศึกษานิเทศก 

นายเถกิงศักดิ์  จอกถม 
โรงเรียนอนุบาลระนอง 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 3 
(หงาวโตนเพชร) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นางเพ็ญณี  แกวเก้ือกูล  ศึกษานิเทศก 

นายทัศนัย  ลีฬหพงศ 
โรงเรียนบานทุงหงาว 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 4  
(ละอุนกาวหนา) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นส.ชอเพชร  พฤกษวรุณ  ศึกษานิเทศก 

นายนพรัตน  ศรีสกุล 
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 5 
(กะเปอรพัฒน) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นางศุภศิริ  ชัยวชัรินทร  ศึกษานิเทศก 

นางชาลี  คธาเพ็ชร 
โรงเรียนอนุบาลบานดาน 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 6 
(สุขสําราญ) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นส.สุวรรณี  คงทองจนี  ศึกษานิเทศก 

นายสุภพ  โพชนุกูล 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67  
(บานนาพรุ) 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 7 
(คอคอดกระ) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นส.อรวรรณ  สวัสดิ์  ศึกษานิเทศก 

นายโกมาส  รสเกิด 
โรงเรียนกระบุรี 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 8 
(ศิลาสลัก) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นายปรีชาพล  ทองพลอย  ศึกษานิเทศก 

นางสาวรัชนก  สมใจ 
โรงเรียนบานหินวัว 

เครือขายการจัด
การศึกษาที่ 9 
(พระขยางค) 

นางสุทธิรา  หงษเจริญ 
นายษณกร  เสนาะเสียง  ศึกษานิเทศก 

นายเสถียร  จันทะมูล 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97  
(บานบางบอน) 
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 4. บุคลากร ประกอบดวย จํานวนขาราชการ/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจาง สพป.ระนอง และ 
จํานวนขาราชการ/ลูกจาง ของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 6 จํานวนขาราชการลูกจาง บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง  

บุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ต่ํากวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

          ขาราชการ/ลูกจาง สพป.ระนอง 
ผอ.สพป.ระนอง  1 1   1  1 
รอง ผอ.สพป.ระนอง  1 1   1  1 
กลุมอํานวยการ  3 3  2 1  3 
กลุมนโยบายและแผน  2 2  1 1  2 
กลุมบรหิารงานบุคคล 1 4 5   5  5 
กลุมพัฒนาครฯู  1 1   1  1 
กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา  5 5  1 4  5 
กลุมบรหิารงานการเงินฯ  7 7  4 3  7 
กลุมนิเทศติดตามฯ 2 8 10  1 9  10 
หนวยตรวจสอบภายใน  1 1   1  1 
กลุมกฎหมายและวินัย 1  1   1  1 
ลูกจางประจํา 6 2 8 7 1   8 
ลูกจางช่ัวคราว 4 11 15 12 3   15 

รวม 15 45 60 19 14 28 - 60 
          ขาราชการ/ลูกจาง สถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา 37 36 73  14 59  73 
รอง ผอ.ร.ร. 3 1 4  2 2  4 
คร ู 147 697 844  664 180  844 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 2 37 39 21 18   39 
พนักงานราชการ 12 34 46  46   46 
ครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน 6 17 23  23   23 
ครูรายเดือนฯ ข้ันวิกฤตฯ 4 14 18  18   18 
เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน 11 67 78 37 41   78 
นักการภารโรง 5 4 9 9    9 
บุคลากรวิทยฯและ คณติฯ 1 4 5  5   5 
ครูสาขาขาดแคลน 3 8 11  11   11 

รวม 231 919 1,150 67 842 241 - 1,150 
รวมท้ังสิ้น 246 964 1,210 86 856 269 - 1,211 

(ขอมูล ณ วันที ่10 มิ.ย.62) 

 จากตารางท่ี 6 จํานวนขาราชการ/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจาง สพป.ระนอง จํานวน 61 คน 
และ จํานวนขาราชการ/ลูกจาง ของสถานศึกษาจํานวน 1,150 คน รวมท้ังสิ้น 1,211 คน 
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 5. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

ตารางท่ี 7  งบประมาณในการบรหิารจัดการศึกษาจําแนกตามประเภท ตั้งแตปงบ 2559-2562 

ประเภทงบ 
ปงบประมาณ 

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 
รายจายอ่ืน 1,072,380 1,168,839 - - 
งบกลาง 21,277,755 8,951,670 - - 

รวมท้ังสิ้น 678,164,981 239,645,291 168,635,386 168,644,983 
จํานวนนักเรียน 16,779 17,002 16,548 16,038 

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

 จากตารางท่ี 7 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมดทุกประเภทงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562       
ใชในการจัดการศึกษาเฉลี่ยสําหรับนักเรียนตอคน จํานวน 10,515.34 บาท มีคาเพ่ิมข้ึนจากป 2561 

 6. คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตารางท่ี 8  คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2561 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6  

ระดับ ปการศึกษา 
จํานวน   

ผูเขาสอบ 
กลุมสาระวิชา 

รวมเฉล่ีย 
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย 

เขตพื้นที่ 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 เพิ่มขึ้น 

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  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

เขตพื้นที่ 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 

 ผลตาง  0.15 -1.62 -2.11 -0.62 -1.05 
เขตพื้นที่ 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 

 ผลตาง  -1.14 -5.39 -3.96 -1.72 -3.1 

 จากตารางท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับเขตพ้ืนท่ีชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผูเขาสอบ 1,617 คน 
คารวมเฉลี่ย 4 กลุมสาระวิชา เทากับ 40.09 ซ่ึงต่ํากวาระดับสังกัด -1.05 และระดับประเทศ -3.1  



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565     Educational Development Plan 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนา 27 

 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระดับ ปการศึกษา 
จํานวน   

ผูเขาสอบ 
กลุมสาระวิชา 

รวมเฉล่ีย 
ไทย อังกฤษ คณิต วิทย 

เขตพื้นที่ 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 

เขตพื้นที่ 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 

 ผลตาง  -6.54 -3.89 -6.75 -3.52 -5.18 
เขตพื้นที่ 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 

 ผลตาง  -5.95 -4.24 -6.51 -3.19 -4.97 

 จากตารางท่ี 9 ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับเขตพ้ืนท่ีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผูเขาสอบ 426 คน คา
รวมเฉลี่ย 4 กลุมสาระวิชา เทากับ 32.53 ซ่ึงต่ํากวาระดับสังกัด -5.18 และระดับประเทศ -4.97  

ตารางท่ี 10 รายงานการประเมินความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ National Test : NT 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2560-2561 

ระดับ 
คาเฉลี่ยรวมท้ังสามดาน (ภาษา, คาํนวณ, เหตผุล) ผลพัฒนา 

+/- ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 48.17 44.23 3.94 
ระดับสังกัด 49.39 45.10 4.29 
ระดับประเทศ 49.48 45.25 4.23 

 จากตารางท่ี 10 คาเฉลี่ยรวมท้ังสามดานจากการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3           
ปการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ี คาเพ่ิมข้ึนจากป 2560 คือ 48.17 มีผลพัฒนาเปน 3.94 ระดับ
สังกัด มีผลพัฒนาเปน 5.29 และระดับประเทศ มีผลพัฒนาเปน 4.23 
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สภาพปจจุบัน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

 จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานท้ังภารกิจหลักและงานนโยบายตาง ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ โดยภาพรวม 3 ดาน ดังนี้ 

 1. ดานคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานอานออก เขียนได และ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนการพัฒนาครอบคลุมผูเรียนทุกกลุม ท้ังการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร มีทักษะท่ีเหมาะสมตามชวงวัย โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงมีการจัดการเรียนการสอน
โดยใชทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) มีการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะใน 5 สาระหลัก การ
สนับสนุนปจจัยการจัดการเรียนรู 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 และตอเนื่องในการ
ยกระดับคุณภาพ ท้ังการอาน การเขียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. มีการสนับสนุนปจจัยการดําเนินงานอยางหลากหลาย โดยเฉพาะผานโรงเรียนเปาหมายท่ีเปน
โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนแกนนําในเรื่องตาง ๆ  
 3. สงเสริม สนับสนุน การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู 
 4. การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนอยางตอเนื่อง 
 5. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน โดยเนนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือกระตุน และ
ชวยเหลือโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

 ปญหา อุปสรรค 
 1. นักเรียนบางสวนไมมีนิสัยรักการอานและขาดทักษะการทํางาน ไมเห็นความสําคัญของการสอบ 
เนื่องจากผลสอบไมสงผลตอการเลื่อนชั้น และมีนักเรียนท่ีเปนสัญชาติพมาใชภาษาไทยเปนภาษาท่ีสองทําให
เปนขอจํากัดในการสื่อสารและการเรียนรู นอกจากนั้นจากสภาพแวดลอมและปญหาสังคมท่ีซับซอน สงผลตอ
การเรียนรูไดตามปกติ และกระแสสื่อตาง ๆ ผานเครือขายออนไลนอยางรวดเร็วและหลากหลายทําให
นักเรียนไมสามารถแยกแยะได นําไปสูการสรางพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565     Educational Development Plan 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนา 29 

 

 2. ครูบางสวนขาดทักษะการจัดการเรียนรู และทักษะการวัดและประเมินผล พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูของครู ไมสงเสริมการแกปญหา การคิดริเริ่ม สรางสรรค และการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
 3. การบริหารจัดการ ระบบนิเทศภายในสถานศึกษาบางแหงไมเขมแข็ง ไมนําขอเสนอแนะหรือผล
การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของผูเก่ียวของทุกระดับไปปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาคุณภาพ 

 ขอเสนอแนะ 
 1. การพัฒนาครู ควรพัฒนาทักษะการสรางเครื่องมือวัดประเมินผล และมุงเนนการสงเสริม
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการแกปญหา และทักษะการคิดข้ันสูงใหแกนักเรียน 
 2. ลดภาระงานครู หนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะสํานักตาง ๆ ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ควรบูรณาการการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือลดความซํ้าซอนของงานในระดับสถานศึกษา 
เชน การรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ การรายงานขอมูลสารสนเทศ 
 3. การปรับพฤติกรรมการนิเทศ ติดตาม เชน การแจงจุดออน จุดแข็ง จุดตองพัฒนาตามสภาพจริง
ใหโรงเรียนทราบ การนิเทศครูในชัน้เรียนโดยตรง 
 4. สงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกมิติโดยใชความรวมมือของเครือขาย
ตางๆ เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือวัดผลใหครูสามารถนําไปใชประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดกลุมสาระตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลดานการคิด 

 2. ดานโอกาสทางการศึกษา 
 การสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือใหเด็กในวัยเรียนทุกกลุมท้ังเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส 
และเด็กท่ีไมมีทะเบียนราษฎร ซ่ึงเปนเด็กไทยพลัดถ่ิน เด็กชาวเล เด็กไรสัญชาติ ตลอดจนถึงเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ไดเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดวยรูปแบบ
และวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนและ
สงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียนเปนเครือขาย
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 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 1. สงเสริม สนับสนุนปจจัยและกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหเด็กเขาเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอยางท่ัวถึง เชน การเยี่ยมบานนักเรียน การติดตามเด็กเขาเรียน การจัดคาพาหนะรับ-สงนักเรียน   
จัดทุนการศึกษาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน การรณรงคใหผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน มีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการศึกษา  
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 2. สรางและใชเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน เปนกลไกในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการจัดต้ัง
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนเปนเครือขายประสานการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ไดอยางรวดเร็ว   
 3. กําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนในสังกัดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทําใหเด็กในวัยเรียนทุกคน   
ทุกกลุมไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง  

 ปญหา อุปสรรค  
 1. การอพยพยายถ่ินของผูปกครอง โดยไมแจงหรือทําหลักฐานการยายนักเรียนออกจากโรงเรียน 
ทําใหไมสามารถดําเนินการจําหนายนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบได จึงมีขอมูลนักเรียนซํ้าซอนกับโรงเรียน
อ่ืน ๆ ท้ังในและนอกสังกัด 
 2. นักเรียนท่ีไมมีทะเบียนราษฎร กรณีขาดเรียนบอย ยุงยากตอการติดตามการเขาเรียน เนื่องจาก
ผูปกครองมีท่ีอยูไมเปนหลักแหลง  
 3. โรงเรียนบางสวนไมตระหนักและเห็นความสําคัญของการรายงานขอมูลนักเรียนในระบบให
ถูกตอง ครบถวน และไมนําขอมูลท่ีรายงานในระบบไปใชประโยชนในการดําเนินงาน      

 ขอเสนอแนะ 
 1. ครูตองมีการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน เพ่ือปองกันการยายถ่ินของผูปกครองโดยไมแจงลวงหนา 
และสะดวกใจการติดตามนักเรียนเม่ือนักเรียนขาดเรียน 
 2. โรงเรียนตองมีมาตรการเพ่ือรองรับการยายเขาออกของนักเรียนท่ีเปนนักเรียนตางสัญชาติ 
(พมา) เนื่องจากนักเรียนจําพวกนี้ยายตามผูปกครองบอยครั้ง 
 3. โรงเรียนควรกําหนดมาตรการในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง   
 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบ ติดตาม ขอมูลนักเรียนทุกโรงอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุน
ใหผูเก่ียวของตระหนักในความสําคัญ และรายงานขอมูลไดถูกตอง ตลอดจนติดตาม และชวยเหลือนักเรียน
ท่ีมีปญหาตาง ๆ  

 3. ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 เปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกมิติ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยสรุป ดังนี้  

 มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ มีการวางแผนการดําเนินอยางเปนระบบ 
และใชกลไกตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบดวย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สรางและใชนวัตกรรม การสื่อสารอยางท่ัวถึง การดําเนินงานโดยเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของและใหความสําคัญกับการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม ใหบุคลากรเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
และการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือกระตุน ชวยเหลือสถานศึกษาใน
การยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานท้ัง 4 ดาน ดังนี้  
  - ดานการบริหารงานวิชาการ มีการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมการ
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริมทักษะการวัดและประเมินผลเพ่ือใหครูนําไปใชวัดและประเมินผลใน
หองเรียนไดอยางเหมาะสม มีการผลิต จัดหาสื่อการเรียนรู  สรางนวัตกรรม พัฒนาครูผูสอน การจัดระบบ
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ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศ ติดตาม โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับ    
การนิเทศภายใน  
  - ดานการบริหารงานบุคคล มีแผนอัตรากําลังคน เพ่ือใชในการบริหารจัดการ การ
แกปญหาขาดแคลนครูดวยการจัดสรรอัตราจางใหโรงเรียนท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑ การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือใหมีครูสอนครบชั้นเรียน การสอบแขงขัน สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการครู นอกจากนั้นมี
การพัฒนาครูและบุคลากรอยางตอเนื่องดวยวิธีการหลากหลาย ท้ังการอบรมครู 5 กลุมสาระหลัก 
การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา การเรียนรูและพัฒนาตนเองดวยระบบ E-Training การจัดสวัสดิการ
ออมทรัพยและกูยืมเงินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองเพ่ือชวยเหลือสมาชิกซ่ึงเปนครูและ
บุคลากรในสังกัด ทําใหครูมีขวัญกําลังใจในการสรางผลงานดีเดนตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาผูเรียน  
  - ดานการบริหารงบประมาณ มีแผนเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน โครงการตาง ๆ 
เพ่ือใชงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เกิดความคุมคา เนนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ไม
วาการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง การจัดตั้ง 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  

 มาตรฐานท่ี 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผูเรียนทุกกลุม ท้ังเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กดอย
โอกาส เด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเด็กมีความสามารถพิเศษ สามารถเขาถึงบริการ
การศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาท่ีตั้งกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี        
ทุกตําบล และไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ กลาวคือ ผูเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตรมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับท่ี
นาพึงพอใจ นอกจากนั้นยังมีคุณภาพตามจุดเนนและมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรท้ังการอาน การเขียน 
การคิดคํานวณ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมนาพึงพอใจ เนื่องจากผลการประเมินในระดับชาติ (O-NET) 
โดยเฉพาะใน 4 สาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  

 ปจจัยแหงความสําเร็จ  
 1. มีขาราชการครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความรูและประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 
 2. มีสื่อ เทคโนโลยี ตลอดจน วัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย
เพ่ิมข้ึนและในสถานศึกษาบางสวนมีอยางเพียงพอ 
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 3. มีเครือขายท่ีหลากหลายในการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเปนพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา เชน เครือขาย ICT เครือขายองคคณะบุคคล เครือขายการจัดการศึกษา 9 เครือขาย 
และเครือขายภายนอกตาง ๆ 
 4. มีการนิเทศติดตาม เพ่ือกระตุนชวยเหลือสถานศึกษาอยางเปนระบบ โรงเรียนรับการตรวจสอบ
การดําเนินงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ ตามแผนตรวจสอบประจําปของหนวยตรวจสอบภายใน   

 ปญหา อุปสรรค   
 1. การจัดตั้งเครือขายการจัดการศึกษา 9 เครือขาย ไมมีกฎหมายรองรับ ทําใหมีขอจํากัดในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไมสงผลตอการพัฒนาตามท่ีคาดหวัง เนื่องจาก
ขอจํากัดตาง ๆ เชน ภาระงานมาก การไมปรับพฤติกรรมการสอน  
 5. โรงเรียนบางสวนมีการจัดซ้ือ จัดหา หนังสือ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ แตไมไดนําไปใชประโยชนในการ
จัดการเรียนรู หรือใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคาและขาดการดูแลรักษา  

 ขอเสนอแนะ 
 1. โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศครอบคลุมทุกดาน เนื่องจากขอมูลในระดับโรงเรียนเปนขอมูล
ปฐมภูมิ ตรวจสอบขอมูลถูกตอง เปนจริงกอนจัดทําขอมูลรายงานและนําขอมูลไปใช   
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดทําฐานขอมูลกลางซ่ึงเปนขอมูลสําคัญครอบคลุมทุกดาน
เพ่ือเผยแพรใหผูเก่ียวของนําไปใชประโยชน 
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1. ยทุธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

 คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580)     
เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร 
ดังนี้  
 วิสัยทัศน  
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

 ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน 
ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคง พอเพียงกับการ
ดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัย และความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย  
มีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ       
ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสราง  
การพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือ เครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและ
การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณมาก
ข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน
สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมาย
การพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทําใหประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ
ไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนากลไกท่ีสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน
รายไดของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสมคนไทย
คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะหสามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง 

 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีการสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการและภาค 
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เอกชนประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อน
ไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  
  1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอดรับกับบริบท     
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 
  2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
  3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน    
รุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ี
รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลด
ความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และ
อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปน คนไทยท่ี
มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ินมารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสราง ความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว 
ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปน
ธรรมและท่ัวถึง 
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 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี
เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดาน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ บนพ้ืนฐานการ
เติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสราง
สมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ี      
ทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอม
ท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบ
ไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา        
มีสวนรวม เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวน
ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธ      
ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ี
จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ี
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา คือ หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม ท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) หลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํา
ยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผู เรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสขุ และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขามกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการเพ่ิมผลิต
ภาพของกําลังแรงงาน (Productivity) ใหมีทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด
งาน และการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใตยุค
เศรษฐกิจและสังคม 4.0  

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 
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 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติ
ไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ 
 1. ดานผูเรียน (Learner Aspirations) 
 2. ดานการจัดการศึกษา (Aspirations)  

เปาหมายของการจัดการศึกษา 
 1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) 
 2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม 
(Equity) 
 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) 
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) 
 5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

 
3. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
ท่ีแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องผานวิสัยทัศนและการขับเคลื่อนการพัฒนาของผูนํา
ประเทศในอดีต และวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุงม่ันใหประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ดาน 
 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
 2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
 6. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
 7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 นโยบายหลักท้ัง 12 ดานของรัฐบาลขางตน จะเปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
ในชวง 4 ปขางหนา อยางไรก็ดีจากสถานการณและปญหาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญอยูในขณะนี้ ไมวาจะ
เปนปญหาปากทองของประชาชนกลุมตางๆ สถานการณเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีสงผล
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ตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศรัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนท่ีตองดําเนินการ เพ่ือบรรเทาปญหาและลด
ผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 
 1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
 8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 
 9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชานแดนภาคใต 
 10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภายแลงและอุทกภัย 
 12. การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินงานเพ่ือแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 การดําเนินงานตามประเด็นนโยบายเรงดวนดังกลาวขางตน รัฐบาลจะมุงม่ันดําเนินงานใหเกิดผล
เปนรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกตองสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยพัฒนาจากพ้ืนฐานท่ี
ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับกรอบวินัยดานการเงินการคลังของประเทศ ซ่ึงในสวนท่ี
เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการสําหรับประชาชนสามารถนํารายไดบางสวนจากภาษีท่ีจัดเก็บไดในแตละปมา
ใชในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายดังกลาว สวนประเด็นนโยบายเรงดวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา อาทิ 
การสงเสริมการทองเท่ียว การขับเคลื่อนการสงออก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาลจะพิจารณา
กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการทํางานหรือลงทุนรวมกันระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวรวมกัน และพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินสมัยใหมท่ีจะชวยลดภาระดาน
งบประมาณมาใชในการลงทุน เชน กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย เงินสะสมของ
กองทุนตาง ๆ และการแปลงสิทธิและทรัพยสินใหเปนทุนไดในอนาคต เปนตน 
 

4. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ขาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษท่ี 21 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
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 หลักการ 
 1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เปนการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับกอนอนุบาล 
 เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 
 เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ี
สําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจัก
และประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 
 มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 
 4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูดวย
การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 
 5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
 8. จัดมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 2. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 
เชน ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 
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 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชนภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมท้ังการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้ 
 1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 
 2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 

 การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ 
 1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
 3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงการสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอ
กฎหมาย ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 
 5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตามความ
ตองการจําเปน ใหแกหนวยงานท่ีพ้ืนท่ีภูมิภาค 
 6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยจัด
การศึกษา 
 7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ....โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอ้ือตอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึน เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทํา
ความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 
 10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษา และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาท่ีตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดบันโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากท่ีกําหนด หากมี
ความสอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จะตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม
ดวยเชนกัน 
 

5. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปน
แนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติพ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙ และมุงสู 
Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

 นโยบายท่ี ๑  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
 นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 นโยบายท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 นโยบายท่ี ๖ ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
บทนํา 
 นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุงเนนการพัฒนาผู เรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 

และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ ท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน 

สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความแตกตางทางดานสังคม วัฒนธรรมเชื้อชาติ เชน 

การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุม
ชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และ
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เกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน  

เปาประสงค 
 ๑. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒.ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคม
โดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 ๓. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอรและภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 
 4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มี
จิตอาสารับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวมซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 
 ๓. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 
 ๔. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 ๕. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 ๖. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๗. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
บทนํา 
 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสํา คัญกับศักยภาพ 
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญ 
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทาง
วิชาการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศดานทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน
คนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปน
เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 

เปาประสงค 
 ๑. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด 
เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
 ๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 
Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy)ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 ๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
 
นโยบายท่ี ๓  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
บทนํา 
 นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาผูเรียน 

ท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา    

มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและ  

การวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ี



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565     Educational Development Plan 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนา 45 

 

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบ
การศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุมผูมี
ความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพ
และพลานามัย และพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและ
หนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปน
ตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ 
ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสราง
ความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

เปาประสงค 
 ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
แนวโนมการพัฒนาของประเทศ  
 ๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคลองกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต
สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย
และนําไปปฏิบัติได 
 ๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
 ๔. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศ   
 ๕. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
 ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ
ผูอํานวยการการเรียนรู 
 ๗. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
 ๒.รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 
 ๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  
 ๔. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะ
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อาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได 
 ๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มี
ความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 
 ๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
 ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ
เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
 
นโยบายท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และการลด
ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
บทนํา 
 นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศอยูในชุมชน
เมือง พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)สรางกลไกความรวมมือของภาคสวน
ตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครองทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนให
เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสราง
หลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เปาประสงค 
 ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
 ๒. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ินภาคเอกชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี
รวมมือในการจัดการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 ๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
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 ๕. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายและงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖. นําเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
 ๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 
 ๓. ผู เรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ  อุปกรณ  และอุปกรณดิจิ ทัล (Digital Device) 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 ๔. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 ๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบทดานประเภท ขนาด พ้ืนท่ี 
 ๖. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๗.สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
บทนํา 
 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา 

ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ท้ัง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ 

ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ  โดยมีวิสัยทัศน เ พ่ือใหประเทศไทย 
“เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐” 
 ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนํา 
ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง ๑๗ เปาหมาย  
มาเปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป 

อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
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เปาประสงค 
 ๑. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 ๒. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
 ๓. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค 
สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 
 ๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว GREEN OFFICE) เพ่ือให
มีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
 ๖. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายสงเสริม
ความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 ๗. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
 ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม จํานวน ๖,๐๐๐ โรงเรยีน 
 ๙. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการ
ผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 
 ๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชน ในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
 ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชน
รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 
 ๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู
ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซตในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paperless 
 ๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการ
สรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
 ๗. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
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 ๘. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีใหเปน
สํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของ
นักเรียนและชุมชน 
 
นโยบายท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
บทนํา 
 นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเปนนโยบายจุดเนนท่ีสําคัญ 
เนื่องจากเปนนโยบายท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปน
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไปและปรับบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ังระดับ
สํานักงานท้ังสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงานทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology เชน Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 
Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

เปาประสงค 
 ๑. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
ท่ัวไป 
 ๒. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมี
ความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ๔. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 
 ๕. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ 
 ๒. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปน
หนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 
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 ๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
 ๔. สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ๖. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 
 ๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 ๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 
 ๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดกําหนดประเด็น SWOT ท่ีสําคัญ อาศัยการมี
สวนรวมของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนและเครือขาย
กลุมโรงเรียน โดยใชเทคนิคเทาวเมทริกซ (TOWS Matrix) มาใชในการประเมินสถานการณ 4 รูปแบบ 
กําหนดเปนกลยุทธดําเนินงานการจัดการศึกษาได ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหเชิงรับ หรือ WT การวางแผนกลยุทธมุงเนนปจจัยสําคัญ ท่ีชวยลดหรือขจัด
จุดออนลงใหไดมากท่ีสุด 
 2. การวิเคราะหเชิงพัฒนา หรือ WO การวางแผนกลยุทธมุงเนนใชโอกาส ชวยลดหรือขจัดจุดออน
ลงใหไดมากท่ีสุด 
 3. การวิเคราะหเชิงปองกัน หรือ ST การวางแผนกลยุทธ มุงเนนใชจุดแข็งปองกัน และลดอุปสรรค 
 4. การวิเคราะหเชิงรุก หรือ SO การวางแผนกลยุทธ มุงเนนใชจุดแข็ง สรางโอกาส 
 
การวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT @ TOWS Matrix) 

รูปแบบกลยุทธของ TOWS Matrix ประกอบไปดวย 

1. กลยุทธคงตัว-เชิงรับ (ST Strategy) 
 เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และ
สภาพแวดลอมภายนอกทางลบ (Threat) เปนการนําจุดแข็งขอไดเปรียบขององคกรมาปองกันอุปสรรคซ่ึงก็
คือเปนการใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค  

2. กลยุทธคงตัว-เชิงแกไข หรือเชิงพัฒนา (WO Strategy) 
 เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางลบคือจุดออน (Weakness) และ
สภาพแวดลอมภายนอกทางบวก (Opportunity) ซ่ึงก็คือการใชประโยชนจากโอกาสเพ่ือมาปดจุดออนจุด
ดอยขององคกรหรือทําใหจุดออนนั้นลดลง  

3. กลยุทธปองกัน (WT Strategy) 
 เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางลบคือจุดออน(Weakness) และ
สภาพแวดลอมภายนอกทางลบคืออุปสรรค(Threat) เปนกลยุทธเพ่ือการลดจุดออนและหลีกเลี่ยงภัย
คุกคามโดยมีเปาหมายหลักคือการปองกันหรือหลีกเลี่ยงใหสถานการณขององคกรไมแยไปกวาเดิม  

4. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 
 เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength)และ
สภาพแวดลอมภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity) ซ่ึงก็คือการใชจุดแข็งขอไดเปรียบของเราผสม
กับโอกาสท่ีดีเพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธเชิงรุก  
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ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT) 
การวิเคราะหตาม Tows Matric ในดาน WT 
 
S: จุดแข็ง O: โอกาส T: ภัยคุกคาม 

1.โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน การบริหาร
จัดการมีอุปสรรค ครูและงบประมาณไมเพียงพอ 
2.โรงเรียนขาดแคลนครูบางสาขาวิชาเอก  
3.ขาดตําแหนงนักการภารโรง ชวยปฏิบัติงาน
ดูแลอาคารสถานท่ี และไมมีงบประมาณ 
4.สภาพปญหาครอบครัวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะครอบครัวแตกแยกสงผลตอการดูแล
เอาใจใสบุตรหลาย 
5.การแพรระบาดของยาเสพติด สงผลใหนักเรยีน
อยูในภาวะเสี่ยง 
6.สินคาทางการเกษตรตกต่าํ ผูปกครองมีรายได
ลดลง สงผลตอการสนับสนุนการศกึษาของบุตร 
7.สังคมขาดภมูิคุมกันจากการบรโิภคขอมูล
ขาวสารผานสื่อและเทคโนโลยี สงผลใหนักเรียน
สวนหน่ึงเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
8.ระบบติดตาม ประเมินผลของหนวยตรวจทุก
ระดับ ขาดการเช่ือมโยง มีการตดิตามหลายระบบ
หลายชองทาง 
9.นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย ขนาดความตอเน่ือง
ไมชัดเจน เปนอุปสรรคในการปฏบัิต ิ
10.โรงเรียนมภีาระงานอ่ืนมาก และไมมีบุคลากร
สายสนับสนุน 
11.ขาดงบประมาณจัดภมูิทัศน และถนน รั้ว 
ภายในโรงเรียน 

W: จุดออน 
1.การจดัการเรียนการสอนไมเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
และสอนแบบ Active Learning 
2.คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูหลัก 
3.นักเรยีนสวนหน่ึงขาดวินัย จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 
4.นักเรยีนสวนหน่ึงยังอานไมคลอง เขียนไมคลอง 
5.นักเรยีนใชสื่อสังคมออนไลนมากเกินไป 
6.ครูท่ีมคีวามรู ความสามารถ ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษมีไมเพียงพอ 
7.ครมูีภาระงานอ่ืนมาก และเขาประชุม อบรมบอย 
ทําใหสอนไมเต็มท่ี 
8.ครูจดัการเรียนการสอนโดยใชสือ่การเรียนการสอน
ท่ีไมหลากหลาย 
9.งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษามีนอย 
10.การสนับสนุนนักเรียนดอยโอกาส และพัฒนาตอ
ยอดนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไมตอเน่ือง 
11.สภาพแวดลอมบางโรงเรยีนไมเอ้ือตอการเรียนรู 
12.การสั่งการ การประชาสัมพันธ เรื่องสําคัญของเขต
พ้ืนท่ีลาชา และใหระยะเวลาดาํเนินการนอย 
13.ระบบการรายงานและจดัทําขอมูลมีจํานวนมาก 
และบางรายการซ้ําซอน 
14.การจัดโครงการดําเนินการใกลสิ้นปงบประมาณ
เปนจํานวนมาก 
15.ครู และบุคลากรทางการศึกษาสวนหน่ึงยังขาด
การพัฒนาเก่ียวกับงานของตน 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
1.พัฒนาครูสูมืออาชีพ 
2.พัฒนาผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข 
3.สงเสรมิ สนับสนุน ใหครูสอนเตม็ท่ี เต็มเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565     Educational Development Plan 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนา 53 

 

ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST) 
การวิเคราะหตาม Tows Matric ในดาน ST 
 
S: จุดแข็ง 
1.โครงการสรางการบริหารงานภายในของเขตพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษามีความชัดเจน 
2.ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษานํา
นโยบายมากําหนดในแผนงาน โครงการ 
3.ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใชกล
ยุทธในการจัดการศึกษาอยางหลากหลาย 
4.ผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการบริหาร 
5.ครู บุคลากรทางการศึกษามีคณุวุฒิ ความรู
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
6.การบริการของบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ 
บุคลากร ยิม้แยม แจมใส บริการด ีมีนํ้าใจ 
7.การจดัทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมสําคญัของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการโดยมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
8.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศกึษาจัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกันในการขับเคลื่อนจดุเนนการดําเนินงาน 
9.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และอาคารสถานท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรยีนการสอน 
10.มีเครือขายกลุมโรงเรียนชวยสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
11.มีการมอบหมายให รอง ผอ.สพป. และ
ศึกษานิเทศกเปนท่ีปรึกษาประจําเครือขาย 
12.อาคารสถานท่ีของเขตพ้ืนท่ีกวางขวาง เพียงพอ 
13.การประชาสัมพันธ ขอมลูขาวสาร สะดวกรวดเร็ว 
 
 

O: โอกาส T: ภัยคุกคาม 
1.โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน การบริหาร
จัดการมีอุปสรรค ครูและงบประมาณไมเพียงพอ 
2.โรงเรียนขาดแคลนครูบางสาขาวิชาเอก  
3.ขาดตําแหนงนักการภารโรง ชวยปฏิบัติงาน
ดูแลอาคารสถานท่ี และไมมีงบประมาณ 
4.สภาพปญหาครอบครัวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะครอบครัวแตกแยกสงผลตอการดูแล
เอาใจใสบุตรหลาย 
5.การแพรระบาดของยาเสพติด สงผลใหนักเรยีน
อยูในภาวะเสี่ยง 
6.สินคาทางการเกษตรตกต่าํ ผูปกครองมีรายได
ลดลง สงผลตอการสนับสนุนการศกึษาของบุตร 
7.สังคมขาดภมูิคุมกันจากการบรโิภคขอมูล
ขาวสารผานสื่อและเทคโนโลยี สงผลใหนักเรียน
สวนหน่ึงเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
8.ระบบติดตาม ประเมินผลของหนวยตรวจทุก
ระดับ ขาดการเช่ือมโยง มกีารตดิตามหลายระบบ
หลายชองทาง 
9.นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย ขนาดความตอเน่ือง
ไมชัดเจน เปนอุปสรรคในการปฏบัิต ิ
10.โรงเรียนมภีาระงานอ่ืนมาก และไมมีบุคลากร
สายสนับสนุน 
11.ขาดงบประมาณจัดภมูิทัศน และถนน รั้ว 
ภายในโรงเรียน 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
เรงพัฒนาดําเนินการในทุกๆดาน ตามจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ W: จุดออน 
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ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO) 
การวิเคราะหตาม Tows Matric ในดาน WO 
 
S: จุดแข็ง O: โอกาส 

1.ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความ
ชัดเจน 
2.รัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย 
3.มีโรงเรยีนตนแบบ โรงเรียนนํารอง โรงเรียนใน
โครงการตางๆ เชน รร.ประชารัฐ รร.แมเหล็ก    
(ดีใกลบาน) สงผลใหไดรับงบประมาณเพ่ิม 
4.การคมนาคม การสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว 
5.มสีถาบันอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
หลากหลาย เอ้ือตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และบุคลากร 
6.สพฐ.จดัสรรงบประมาณเพ่ือกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบอยาง
ตอเน่ือง 
7.มีแหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถ่ิน  
8.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภายนอก 
ชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
9.โรงเรียนกระจายอยูทุกพ้ืนท่ีสามารถรองรับการ
เขาเรียนของผูเรียนไดเพียงพอ 
10.โครงการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ลดความ
เหลื่อมล้ําในการจดัการศึกษา 
11.เทคโนโลยีทันสมัย และมีโปรแกรมตางๆ
รองรับการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
12.ผูปกครองมีการแขงขันและคาดหวังดาน
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

T: ภัยคุกคาม 

W: จุดออน 
1.การจดัการเรียนการสอนไมเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
และสอนแบบ Active Learning 
2.คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูหลัก 
3.นักเรยีนสวนหน่ึงขาดวินัย จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 
4.นักเรยีนสวนหน่ึงยังอานไมคลอง เขียนไมคลอง 
5.นักเรยีนใชสื่อสังคมออนไลนมากเกินไป 
6.ครูท่ีมคีวามรู ความสามารถ ทักษะดาน
ภาษาอังกฤษมีไมเพียงพอ 
7.ครมูีภาระงานอ่ืนมาก และเขาประชุม อบรมบอย 
ทําใหสอนไมเต็มท่ี 
8.ครูจดัการเรียนการสอนโดยใชสือ่การเรียนการสอน
ท่ีไมหลากหลาย 
9.งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษามีนอย 
10.การสนับสนุนนักเรียนดอยโอกาส และพัฒนาตอ
ยอดนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพิเศษไมตอเน่ือง 
11.สภาพแวดลอมบางโรงเรยีนไมเอ้ือตอการเรียนรู 
12.การสั่งการ การประชาสัมพันธ เรื่องสําคัญของ
เขตพ้ืนท่ีลาชา และใหระยะเวลาดาํเนินการนอย 
13.ระบบการรายงานและจดัทําขอมูลมีจํานวนมาก 
และบางรายการซ้ําซอน 
14.การจัดโครงการดําเนินการใกลสิ้นปงบประมาณ
เปนจํานวนมาก 
15.ครู และบุคลากรทางการศึกษาสวนหน่ึงยังขาด
การพัฒนาเก่ียวกับงานของตน 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
1.พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ แกผูเรียนอยางตอเน่ือง 
2.พัฒนาโรงเรียนใหสะอาดและเปนแหลงเรียนรู 
3.กิจกรรมสรางเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรยีน 
4.พัฒนาครสููมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) 
การวิเคราะหตาม Tows Matric ในดาน SO 
 
S: จุดแข็ง 
1.โครงการสรางการบริหารงานภายในของเขตพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษามีความชัดเจน 
2.ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษานํา
นโยบายมากําหนดในแผนงาน โครงการ 
3.ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใชกล
ยุทธในการจัดการศึกษาอยางหลากหลาย 
4.ผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการบริหาร 
5.ครู บุคลากรทางการศึกษามีคณุวุฒิ ความรู
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
6.การบริการของบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ 
บุคลากร ยิม้แยม แจมใส บริการด ีมีนํ้าใจ 
7.การจดัทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมสําคญัของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการโดยมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
8.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศกึษาจัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกันในการขับเคลื่อนจดุเนนการดําเนินงาน 
9.โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และอาคารสถานท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรยีนการสอน 
10.มีเครือขายกลุมโรงเรียนชวยสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
11.มีการมอบหมายให รอง ผอ.สพป. และ
ศึกษานิเทศกเปนท่ีปรึกษาประจําเครือขาย 
12.อาคารสถานท่ีของเขตพ้ืนท่ีกวางขวาง เพียงพอ 
13.การประชาสัมพันธ ขอมลูขาวสาร สะดวกรวดเร็ว 
14.โรงเรียนสวนใหญมีความพรอมในการเปดการสอน
ปฐมวัยทุกระดบั 
 
 
 
 
 

O: โอกาส 
1.ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษามีความชัดเจน 
2.รัฐบาลสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย 
3.มีโรงเรยีนตนแบบ โรงเรียนนํารอง โรงเรียน
ในโครงการตางๆ เชน รร.ประชารฐั รร.แมเหล็ก 
(ดีใกลบาน) สงผลใหไดรับงบประมาณเพ่ิม 
4.การคมนาคม การสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว 
5.มสีถาบันอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
หลากหลาย เอ้ือตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และบุคลากร 
6.สพฐ.จดัสรรงบประมาณเพ่ือกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบอยาง
ตอเน่ือง 
7.มีแหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถ่ิน  
8.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภายนอก 
ชุมชนใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
9.โรงเรียนกระจายอยูทุกพ้ืนท่ีสามารถรองรับ
การเขาเรียนของผูเรียนไดเพียงพอ 
10.โครงการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ลดความ
เหลื่อมล้ําในการจดัการศึกษา 
11.เทคโนโลยีทันสมัย และมีโปรแกรมตางๆ
รองรับการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
12.ผูปกครองมีการแขงขันและคาดหวังดาน
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

T: ภัยคุกคาม 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
1.พัฒนาความพรอมผูเรียนปฐมวัย 
2.ขยายงานวิชาการไปยังเครือขายกลุมโรงเรยีน 
3.บริหารจดัการศึกษาโดยใชสื่อ เทคโนโลยี โปรแกรม
ปฏิบัติงานตางๆ W: จุดออน 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดดําเนินการวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย 
แนวนโยบายดานการศึกษาทุกระดับและการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยการมีสวนรวม
ของผูท่ีเก่ียวของ จึงกําหนดเปนนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ การดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 

 ดานคุณภาพวิชาการ 
 1. เรงรัดปฏิรูปการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
และกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณและทันโลก โดยความรวมมือและ
สนับสนนุของเครือขายชุมชน องคกร หนวยงานทุกรูปแบบอยางเปนรูปธรรม 
 2. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ท้ังในระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวมถึงเด็กพิเศษและเด็กดอยโอกาส มีความรูและทักษะแหงโลกยุคใหม ควบคู
กันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียนและคิด เพ่ือใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการ
ทํางาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนไทยใหมีความสามารถเต็มศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมและเปนคนดีชอบสังคมได รวมถึงพัฒนาทักษะทางภาษา และเรียนรูวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบาน เตรียมเขาสูสังคมอาเซียน 

 ดานบริหารจัดการ 
 1. พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
การใหบริการท่ีดี มีความรับผิอชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 2. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาท่ี
ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และระบบติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 
 4. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางเครือขายพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคสวน สรางวัฒนธรรมใหม
ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการท่ีดี 
 5. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลมุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจากคอรัปชั่น 
สรางขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจและความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาท่ี 
 6. พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนท่ีไมไดคุณภาพ ใหมีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีทุกรูปแบบ
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค 

 ดานบริหารงานบุคคล 
 1. เรงยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนผูมีความรูความสามารถทักษะ
และสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มุงเนนใหประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี สอดคลองกับ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 2. เรงปรับระบบงานบริหารบุคคลท่ีมุงเนนความถูกตองเหมาะสมเปนธรรม ปราศจากคอรัปชั่น 
 3. เรงลดภาระงานอ่ืนของครูผูสอนใหนอยละ ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนรู 
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ทิศทางการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาต ิ
เปนอยางยิ่ง เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาต ิ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวง
วัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็ม
ศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมี
สุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม
และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศนโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได
กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้  

วิสัยทัศน 
 “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษ    
ท่ี ๒๑ 
 ๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
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 ๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช 
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 

เปาหมาย 

 ๑. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย 
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 ๒. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืนๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
 ๓. ผู เรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากลนําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ๔. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
 ๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 นโยบายท่ี ๑ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
 นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 นโยบายท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 นโยบายท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565     Educational Development Plan 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนา 59 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  ไดศึกษากรอบยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษา
แหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด
และนโยบายสําคัญทุกระดับ รวมท้ังไดวิเคราะหบริบทดานจัดการศึกษาของพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมของ
ผูเก่ียวของ ไดกําหนดทิศทางการศึกษาในปงบประมาณ 2563 ดังนี้  

คุณธรรมอัตลักษณ  ประกอบดวย   “วินัยดี  มีจิตอาสา  รูคาพอเพียง” 

วิสัยทัศน (Vision)    

     “พัฒนาองคกรคุณธรรม สงเสริมคุณภาพการศึกษา บนพ้ืนฐานความเปนไทย ภายใตการมีสวนรวม  
สูศตวรรษท่ี 21”     

พันธกิจ (Mission)    
 1. สงเสริมและสนบัสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  
 2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพอยางตอเนื่อง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เสริมสรางคุณภาพการจัดการศึกษา 

เปาประสงค (Goals) 
 1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
ตามชวงวัย มีคุณธรรม คุณภาพสูมาตรฐานสากล   
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และเปนธรรม 
 3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมและมุงเนนผลสัมฤทธิ์  
 4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

กลยุทธ (Strategy) 
 กลยุทธท่ี 1  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
 กลยุทธท่ี 2  พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันและทักษะการเรียนรู
        ในศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธท่ี 3  พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย และเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการ 
        ศึกษา 
 กลยุทธท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
                 เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 กลยุทธท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธท่ี 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมายความสาํเรจ็ 

2563 2564 2565 
๑. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

100 100 100 

๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มี
คุณธรรม อัตลักษณ มีจติสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และ
สังคมโดยรวมซื่อสัตย สุจริต มัธยสัถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

100 100 100 

๓. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภยัพิบัติ
ตางๆ เปนตน  

100 100 100 

๔. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส 
และการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคณุภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

- - - 

๕. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ
การบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

90 90 90 

๖. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรยีนใหมีคณุลักษณะอันพึงประสงค
ตามท่ีกําหนดไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

100 100 100 

๗. จํานวนสถานศึกษาท่ีจดับรรยากาศสิ่งแวดลอม และจดักิจกรรมการเรยีนรูให
ผูเรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดตีอบานเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 100 100 

 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันและทักษะการเรียนรู      
ในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมายความสาํเรจ็ 

2563 2564 2565 
๑. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลศิทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑  

90 90 90 

๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) ดานการรูเรือ่งคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดาน
การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

100 100 100 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาต ิ 80 80 80 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย และเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมายความสาํเรจ็ 

2563 2564 2565 
๑. ผูเรียนทุกระดับมสีมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ     
ท่ี ๒๑ (3R8C)  

80 85 90 

๒.รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

100 100 100 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา   

100 100 100 

๔. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความ
ถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัตไิด  

100 100 100 

๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข มคีวามยดืหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใต
สังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

100 100 100 

๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมสีุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจติใจ 

100 100 100 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

100 100 100 

 

กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมายความสาํเรจ็ 

2563 2564 2565 
๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 100 100 100 
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจาํเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพ ทาง
เศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 

90 90 90 

๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสด ุอุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการเรยีนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ  

100 100 100 

๔. ครไูดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการจดักิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

100 100 100 

๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบรบิทดานขนาด
พ้ืนท่ี 

100 100 100 

๖. สถานศึกษานําเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรยีนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

90 90 90 

๘. สถานศึกษาท่ีมรีะบบฐานขอมลูประชากรวัยเรยีนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 
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กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมายความสาํเรจ็ 

2563 2564 2565 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสราง
จิตสํานึกดานการผลติและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏบัิติใชท่ีบานและ
ชุมชน เชน การสงเสรมิอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและ
ยาฆาแมลง ฯลฯ   

100 100 100 

๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมสีงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปรมิาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

100 100 100 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรือ่งการจัดการขยะแบบมสีวนรวมและการนําขยะมา
ใชประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

100 100 100 

๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรยีนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปน
แหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภณัฑท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

100 100 100 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนได
ออกไซตในการดาํเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมลูของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paperless 

90 90 90 

๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบรโิภคท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอมได 

90 90 90 

๗. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคดิมาประยุกตใชใน
โรงเรียนการจดัการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 

90 90 90 

๘. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานท่ีใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจดัซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 

100 100 100 

กลยุทธท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมายความสาํเรจ็ 

2563 2564 2565 
๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจดัการศึกษาอยางเปนอิสระ  100 100 100 
๒. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการ
พัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยดืหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลมุทุกตําบล 

100 100 100 

๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
ท้ังระบบ  

100 100 100 

๔. สถานศึกษาและหนวยงานในสงักัดทุกระดับมคีวามโปรงใส ปลอดการทุจรติ และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมายความสาํเรจ็ 

2563 2564 2565 
๕. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  

100 100 100 

๖. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผูเรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 

100 100 100 

๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมลูผูเรยีนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ 
นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรยีนรูสูผูเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

100 100 100 

๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 

100 100 100 

๙. สถานศึกษาทุกแหงมรีะบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
พ.ศ.2563-2565 เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหบริหารการศึกษา          
ท่ี เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (พ.ศ.2561 -2580) แผนการศึกษาแหงชาติ              
พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ และนําผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
รวมท้ังบริบทการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี สภาพปญหา จุดท่ีควรพัฒนา นํามาวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 ความสําเร็จในการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีองคประกอบหลาย
ประการ ตั้งแตการจัดทําแผนตองอาศัยการมีสวนรวม สาระสําคัญของแผนมีเปาหมายชัดเจน ครบถวน 
สนองนโยบายทุกระดับ และยุทธศาสตรของหนวยงานตนสังกัด มีการเผยแพรประชาสัมพันธแกสถานศึกษา
และสาธารณชน มีการสรางความรู ความเขาใจ และผูเก่ียวของมีความตระหนักใหความสําคัญ ท่ีจะใช
แผนพัฒนาการศึกษา เปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา ใหบรรลุผลสําเร็จ นอกจากนี้ระบบการวัดและ
ประเมินในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาตองมีความสอดคลองกัน การกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยง การขับเคลื่อนการดําเนินงานมีบูรณาการอยางเหมาะสม 

1. หลักการและแนวทางในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 

 1.1 หลักการ 
 1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 เปน
กรอบทิศทางหลัก และนําสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ
กลยุทธ และจุดเนนการดําเนินงาน 
 2) ดําเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใหมี
คุณภาพบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 
 3) พัฒนาประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีทางไกล และเพ่ิมองคความรูในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
ในการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 4) ใชกลไกการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน องคคณะบุคคล เครือขายทางการศึกษา เพ่ือแกไข
ปญหา และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5) จัดระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ ใหมีความเชื่อมโยงกันในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เครือขายกลุมโรงเรียน และสถานศึกษา จัดระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองการพัฒนา ตามกลยุทธ
จุดเนนการดําเนินงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
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 1.2 แนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 1) สรางความรู ความเขาใจ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดตระหนักถึงความสําคัญ และมีความพรอมในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา ไปสูการปฏิบัติ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง สราง
ความเขาใจแกบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพรทางเว็บไซต 
 2) สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา โดยกําหนดใหแนวทางการพัฒนาในแตละกลยุทธ แปลงสูการปฏิบัติระดับโครงการ กิจกรรมใน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และสงเสริมสนับสนุนการประเมินแผนดังกลาว เพ่ือนําขอมูล
สารสนเทศไปใชในการปรับปรุงพัฒนาแผนตอไป 
 3) ใชเครือขายกลุมโรงเรียน ในการรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาผูเรียนใน
ดานตางๆ เชน ดานกีฬา ดานทักษะวิชาการ ดานทักษะอาชีพ 
 4) เผยแพรประชาสัมพันธ แผนพัฒนาการศึกษาทางเว็บไซต เพ่ือเปดโอกาสใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ ใหขอคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. การดําเนินการขับเคล่ือน แผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนแผนท่ีใหความสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
และผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ และทักษะการเรียนรู ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยกําหนดเปาหมาย
ดําเนินงาน 6 กลยุทธ และมีแนวทางการขับเคลื่อนแตละกลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
 ดําเนินการบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนอยางตอเนื่องและยั่งยืน จัดกิจกรรมเพ่ือมุงเนน
การพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบตอ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอ
ความม่ันคง 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 
 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู เรียนเต็มศักยภาพ นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ           
จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนผูเรียน เนนทักษะกระบวนการวิเคราะห ทักษะกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ       
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย เสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ดําเนินการพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง สามารถดํารงชีวิต
อยางมีคุณคา และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ
และตองตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน เปนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม พัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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 กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 ดําเนินการเนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยใชระบบตางๆ ท่ีมีคุณภาพ ไดแก ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและคุมครอง
นักเรียน และการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนา
ระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
ประชาชน 
 กลยุทธท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ดําเนินการใหสถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิต
และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา สามารถนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชนไดจริง 
 กลยุทธท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ดําเนินการใหสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมีความ
ทันสมัย ยืดหยุน คลองตัว พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีความ
โปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาทุกแหง     
มีระบบขอมูลผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู 
และการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 
 วัตถุประสงคของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือประเมินกระบวนการจัดทําแผน การนํา
แผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ และผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษา โดยกําหนดปฏิทิน
ประเมินระยะหนึ่งประยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผน เพ่ือติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด ซ่ึงถือวาเปนการ
ประเมินความสําเร็จในภาพรวม ท้ังนี้จะตองใหความสําคัญกับการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือจะไดทราบความกาวหนา มีการประสานงานกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัด วิเคราะหผลดําเนินงาน   
ท่ีเกิดข้ึนจริง นํามาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนดไว สะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานจริง สามารถปรับปรุงและพัฒนา รวมท้ังมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และนโยบายทางการศึกษาทุกระดับตอไป 
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