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พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนและขับเคลื่อน   
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือเป็นไปในทิศทำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580    
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565  เพ่ือน ำนโยบำยและจุดเน้นก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ      
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และประสิทธิภำพกำรบริหำร          
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน          
มุ่งสู่ Thailand 4.0 

 ขอขอบคุณคณะกรรมกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนองส ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำใช้เป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ          
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและบรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล        
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ   พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าท ี ่ของสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน                 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบ่งส่วนราชการตรา
กฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
พุทธศักราช 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 ดังนี้ 
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 (1) กลุ่มอำนวยการ 
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ 7 ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (1) กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
  (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
  (ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงาน 
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงานและบริการข้อมูลข่าวสาร 
  (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตที่พ้ืนที่การศึกษาที่มิ ใช่
งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา   
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 
  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
  (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดตั ้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
  (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
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  (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย ์
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออก

จากราชการของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
 (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื ่องการออกหนังสือรับรองต่าง  ๆ        

การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ 
 (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ

ดำเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (จ)  ดำเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 



 
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Annual Action Plan 2022 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หน้า 4 

 

 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี ่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือ       

ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืน 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง   
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  

เนตรนารี ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก          
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

 (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข  

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
  (ข) ดำเนินงานเกี ่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 
  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  (ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 

 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ดำเนินการเกี่ยวการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (ช) ดำเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
  (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย   
และงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
ข้อมูลที่ตั้ง 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตั้งอยู่เลขท่ี 2/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น  อำเภอ
เมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทรศัพท์  0 7780 0028 โทรสาร 0 7780 0027  
Website : http://rnedu.go.th มีพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
เมืองระนอง อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัด
ต่างๆ ดังนี้  
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  - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดชุมพร 
 - ทิศใต ้   ติดต่อกับจังหวัดพังงาและสุราษฎร์ธานี 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน 

 แผนที่จังหวัดระนอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

การบริหารจัดการศึกษา   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น        
9 กลุ ่ม และ 1 หน่วย มีสถานศึกษาในสังกัด 78 แห่ง (77 โรงเรียน 1 สาขา) โดยมีคณะบุคคล                        
ในการบริหารจัดการ 3 คณะ คือ 
 1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 
 3. คณะกรรมการเครือข่ายการจัดการศึกษา 8 เครือข่าย 
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โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผอ.สพป.ระนอง คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

สถานศึกษา 78 แห่ง                
(77 โรง 1 สาขา) 

รอง ผอ.สพป.ระนอง 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบรหิารงาน 
การเงินและสินทรัพย ์

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยฯี 

กลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มพัฒนาครูและ               
บุคลากรทางการศึกษา 

 

คณะกรรมการเครือข่าย 
การจัดการศึกษา  

8 เครือข่าย 
 

คณะอนกุรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา 

(อ.ก.ต.ป.น.) 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 1. ผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ร้อยตรีชรุณ  สุนทรนนท์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

  3. นายประดิษฐ์  โมราศิลป์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
 4. นายมนตรี  สังข์ชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
 5. นายโกมาส  รสเกิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. นางสิรินทร  วงศ์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 

  7. นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล 
 8. นางฉัตรปวีน์  ถิรณิชารุจศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 
   

เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการ 

1 เพชรอันดามัน 

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นายปรีชาพล ทองพลอย   
นางปรารถนา  แสงระวี 
นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต 

2 คุรุรัตนรังสรรค ์

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นางสาวอัจฉราวดี อรา่มวิทยานุกูล 
นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร 
นางมณวดี  ดลุยรตัน์  

3 หงาวโตนเพชร 

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 
นางสาวธนพร  กุลสวสัดิ ์
นางสาวศริญญา  บุหงา           

4 ละอุ่นก้าวหน้า 

นายกิตตภิพ  สระสงครามภ ู
นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ 
นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ ์
นางสาวกัลยวรรธน์  อินริสพงษ์    

5 กะเปอร์พัฒน์ 

นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร ์
นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค 
นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง 
นางอุราวรรณ  ผู้วานิช      
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เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการที่ปรึกษา 

6 ปัทมคีร ี

นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน         
นางอรุณศรี  ศลิาพันธ ์
นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช    

7 คอคอดกระ- พระขยางค ์

นายกิตตภิพ  สระสงครามภ ู
นายษณกร เสนาะเสยีง 
นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย ์
นางอรพินท์  คงทอง 

8 ศิลาสลัก 

นายกิตตภิพ  สระสงครามภ ู
นางนันท์นภัส สักขาพรม 
นางสุดา  เจี่ยกญุธร 
นางอัจฉรา  วิเศษ 

 

เครือข่ายสถานศึกษา   
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการรวมโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ใกล้กัน 7 - 15 
โรงเรียน จัดตั้งเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 8 เครือข่าย ตามข้อมูลพื้นฐาน  ดังนี้ 
 

เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานเครือข่าย/ที่ต้ังเครือข่าย 

1 เพชรอันดามัน 

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นายปรีชาพล ทองพลอย   
นางปรารถนา  แสงระว ี
นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต 

นายวิชาญ  ผยองศักดิ ์
โรงเรียนบ้านบางริ้น 

2 คุรุรัตนรังสรรค ์

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นางสาวอัจฉราวดี อรา่มวิทยานุกูล 
นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร 
นางมณวดี  ดลุยรตัน์  

นายมนตรี  สังข์ชุม 
โรงเรียนอนุบาลระนอง 

3 หงาวโตนเพชร 

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 
นางสาวธนพร  กุลสวสัดิ ์
นางสาวศริญญา  บุหงา           

ว่าท่ีร้อยตรี ชรณุ  สุนทรนนท ์
โรงเรียนบ้านราชกรดู 

4 ละอุ่นก้าวหน้า 

นายกิตตภิพ  สระสงครามภ ู
นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ 
นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ ์
นางสาวกัลยวรรธน์  อินริสพงษ์    

นายนพรัตน์ ศรสีกุล 
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 

5 กะเปอร์พัฒน์ 

นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร ์
นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค 
นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง 
นางอุราวรรณ  ผู้วานิช      

นางชาลี คธาเพ็ชร 
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 
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เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานเครือข่าย/ที่ต้ังเครือข่าย 

6 ปัทมคีร ี นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา 
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน         
นางอรุณศรี  ศลิาพันธ ์
นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช    

นายสุภพ โพชนุกูล 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 

7 คอคอดกระ- 
พระขยางค ์

นายกิตตภิพ  สระสงครามภ ู
นายษณกร เสนาะเสยีง 
นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย ์
นางอรพินท์  คงทอง 

นายพงษ์ศานต์  ภูริสริิกุล 
โรงเรียนกระบรุ ี

8 ศิลาสลัก นายกิตตภิพ  สระสงครามภ ู
นางนันท์นภัส สักขาพรม 
นางสุดา  เจี่ยกญุธร 
นางอัจฉรา  วิเศษ 

นายสุพจน์  แก้วกับทอง 
โรงเรียนนคิมสงเคราะห ์

 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสังกัด 78 แห่ง (77 โรงเรียน        
1 สาขา) มีหน้าที่จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้บริการแก่ประชากรวัยเรียนอย่าง
ทั่วถึง โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดจำแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน/ 
จำนวนนักเรียน 

อำเภอ/จำนวนโรงเรียน (แห่ง) คิดเป็น 
ร้อยละ เมือง ละอุ่น กะเปอร์ กระบุรี สุขสำราญ รวม 

เล็ก (1-120 คน) 8 3 4 11 2 28 35.90 
กลาง (121-600 คน) 16 5 7 10 7 45 57.69 
ใหญ่ (601-1,500 คน) 2 - 1 2 - 5 6.41 

รวม 26 8 12 23 9 78 100 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจกิายน 2564) 
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แผนภูมิที่ 1 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา  

ระดับการจัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
โรงเรียนหลัก 
     - ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศกึษาปีท่ี 3 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
50 
23 
3 
1 

 
64.10 
29.50 
3.84 
1.28 

โรงเรียนสาขา 
     - ก่อนประถมศึกษา (อ.1) -ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
1 

 
1.28 

รวมทั้งสิ้น 78 100 
(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2564) 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 117 126 243 24 
อนุบาล 2 750 710 1,460 88 
อนุบาล 3 797 746 1,543 87 
รวมก่อนประถมศกึษา 1,664 1,582 3,246 199 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,020 994 2,014 96 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 980 935 1,915 93 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 962 897 1,859 92 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 948 900 1,848 87 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 902 833 1,735 92 

 

28 / 35.90 %

45 / 57.69 %

5 / 6.41 %

จ ำนวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
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ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 946 823 1,769 92 
รวมประถมศึกษา 5,758 5,382 11,140 552 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 317 287 604 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 380 300 680 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 285 270 555 27 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 982 857 1,839 87 

รวมท้ังหมด 8,404 7,821 16,225 838 
(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2564) 

แผนภูมิ 2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายช้ัน ห้องเรียน และระดับการศึกษาปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลจำนวนบุคลากรใน สพป.ระนอง 

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
รวมทั้งสิ้น 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ผอ./รอง ผอ. 2 2 - - - - - - 2 2 4 
กลุ่มอำนวยการ - 4 5 1 - - 1 1 6 6 12 
กลุ่มนโยบายและแผน - 3 - - - - - 1 - 4 4 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ - - - - - - 1 - 1 - 1 
กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ - 7 - - - - - 1 - 8 8 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล - 6 - - - - 1 1 1 7 8 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 2 7 - - - 1 - - 2 8 10 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 2 - - - 1 1 1 1 4 5 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - - - - - - - 1 1 

 
 
 

3,246 /
20%

11,140 / 
69%

๑,๘๓๙ /

๑๑.๐๐%

จ ำนวนนกัเรียน

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้

199 / 
24.00%

552 / 
65.90%

87 /
10.10 %

จ ำนวนหอ้งเรียน

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้
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กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
รวมทั้งสิ้น 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

กลุ่มกฎหมายและคด ี - 2 - - - - - - - 2 2 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ - 1 - - - - - - - 1 1 

รวม 4 35 5 1 - 2 4 5 13 43 56 
(ข้อมูล ณ วันที ่10 ธันวาคม 2564) 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลจำนวนบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง 

บุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ผู้บริหารสถานศึกษา 26 35 61 - 3 57 1 61 
รอง ผอ.ร.ร. 4 7 11 - 1 10 - 11 
ครู 126 531 657 - 650 7 - 657 
พนักงานราชการ 11 31 42 - 42 - - 42 
ลูกจ้างประจำ 21 - 21 21 - - - 21 
ลูกจ้างชั่วคราว 
- ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
- ครูพี่เลี้ยง 
- ครูวิทย์ – คณิต 
- ครูอัตราจ้าง 
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
- ธุรการโรงเรียนอัตราจ้าง 
  9,000 บาท 
- ธุรการโรงเรียนอัตราจ้าง 
  15,000 บาท 
- บรรณารักษ ์
- พนักงานท่ัวไป 
- นักการภารโรง 
รวมลูกจ้างชั่วคราว 

 
5 
1 
- 
- 
4 
3 
- 
- 
5 
 

4 
 
- 
5 
5 

32 

 
14 
2 
9 
3 

12 
34 
1 
1 

36 
 

27 
 

2 
3 
4 

148 

 
19 
3 
9 
3 

16 
37 
1 
1 

41 
 

31 
 

2 
8 
9 

180 

 
- 
- 
5 
- 
1 

14 
- 
1 

16 
 
- 
 
- 
8 
9 

54 

 
19 
3 
4 
3 

14 
21 
1 
- 

25 
 

29 
 

2 
- 
- 

121 

 
- 
- 
- 
- 
1 
2 
- 
- 
- 
 

2 
 
- 
- 
- 
5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
1 

 
19 
3 
9 
3 

16 
37 
1 
1 

41 
 

31 
 

2 
8 
9 

180 
รวม 220 752 972 75 817 79 1 972 

(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2564) 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ตารางท่ี 6 งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจำแนกตามประเภทงบประมาณปีงบ 2562-2564 

ประเภทงบ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
ดำเนินงาน 45,505,208.72 33,776,669.71 11,937,000.00 
บุคลากร 12,056,983.00 11,361,600.00 38,508,079.00 
ลงทุน 41,956,940.28 26,510,258.29 17,857,840.00 

เงินอุดหนุน 69,125,851.00 70,062,179.00 101,377,556.00 
รายจ่ายอื่น - 2,533,508.00 1,435,870.00 
งบกลาง - - - 

รวมท้ังสิ้น 168,644,983.00 144,244,215.00 171,116,345.00 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกดั และระดับประเทศ 
 

เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ด้าน 
รวม 2 ด้าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
ระดับเขตพ้ืนที่ 73.91 69.53 71.72 
ระดับสังกัด 74.13 72.23 73.20 
ผลต่าง -0.22 -2.70 -1.42 
ระดับเขตพ้ืนที่ 73.91 69.53 71.72 
ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02 
ผลต่าง -0.23 -2.33 -1.30 

 จากตารางที ่7 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง         
รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.72 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ร้อยละ         
-1.42 และ -1.30 ตามลำดับ 
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แผนภ ู มิ  3 ผลการประเม ินความสามารถด ้านการอ ่ านของผ ู ้ เ ร ี ยน  (Reading Test : RT)                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกดั และระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตารางท่ี 8 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 

ด้าน ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.96 47.10 43.03 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
2563 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน ร้อยละ ๔๓.๐๓ เมื่อพิจารณาในรายด้าน 
พบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๙๖ และความสามารถด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๔๗.๑๐  

แผนภูมิที่ 4 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

 

 

 
 

 

 

 

66

68

70

72

74

76

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

73.91

t69.53

71.72

74.13

t72.23
73.2074.14

t71.86
73.02

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

0

20

40

60
38.96

47.10
43.03

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 สพป.ระนอง

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษทไทย รวม 2 ด้าน
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ตารางท่ี 9 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ด้าน 
ปีการศึกษา ผลการพัฒนา 

+/- ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ด้านคณติศาสตร ์  43.54 38.96 -4.58 
ด้านภาษาไทย 44.65 47.10 +2.45 
รวมสองด้าน 44.10 43.03 -1.07 

 จากตารางที่ 9 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2562-2563 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนา
เฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2562 ทั้งสองด้าน คือ ร้อยละ 1.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการ
ประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 4.58 และด้านภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.45 

แผนภูมิที่ 5 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

43.54
t38.96
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมสองด้าน
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ตารางที่ 10 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนองเปรียบเทียบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
 

ด้าน 
สังกัด ผลการพัฒนา 

+/- สพป.ระนอง สพฐ. 
ด้านคณติศาสตร ์  38.96 41.30 -2.34 
ด้านภาษาไทย 47.10 47.76 -0.66 
รวมสองด้าน 43.03 44.53 -1.50 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี ่ยร้อยละ ต่ำกว่าระดับสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 1.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์        
ต่ำกว่าระดับสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร้อยละ ๒.๓๔ และ ผลการประเมิน
ความสามารถด้านภาษาไทย ต่ำกว่าระดับสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๐.๖๖  

แผนภูมิที่ 6 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนองเปรียบเทียบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบระหว่าง สพป .ระนอง กับ สพฐ.

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมสองด้าน



 
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Annual Action Plan 2022 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หน้า 20 

 

ตารางที่ 11 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  6 ระหว่างปีการศ ึกษา                  
2562-2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา ผลการพัฒนา 

+/- ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 47.73 53.61 +5.88 
คณิตศาสตร ์ 30.27 26.25 -4.02 
อังกฤษ 28.53 35.82 +7.29 
วิทยาศาสตร ์ 33.056 36.63 +3.57 

เฉลี่ยรวมทุกสาระ 34.897 38.08 3.18 

จากตารางที ่ 11 ผลคะแนนเฉลี ่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพื้นที่ พบว่า ในปีการศึกษา 
2563 มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 3.18 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนภูมิที่ 7 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  6 ระหว่างปีการศ ึกษา                 
2562 – 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 12 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา ผลการพัฒนา 

+/- ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 51.77 50.98 -0.79 
คณิตศาสตร ์ 21.27 20.30 -0.97 
อังกฤษ 27.54 28.01 +0.47 
วิทยาศาสตร ์ 28.33 26.94 -1.39 

เฉลี่ยรวมทุกสาระ 32.23 31.56 -0.67 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์
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จากตารางที ่ 12 ผลคะแนนเฉลี ่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพื้นที่ พบว่า ในปีการศึกษา 
2563 มีผลการพัฒนาลดลง -0.67 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

แผนภูมิที่ 8 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับชั ้นม ัธยมศ ึกษาปีท ี ่  3 ระหว่างป ีการศ ึกษา                 
2562 – 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency assessment : ITA)  

ตารางท่ี 13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560–2564 

ปีงบประมาณ ลำดับที่ได้ ผลคะแนน ระดับ ผลการประเมิน 
พ.ศ.2560 94 86.64 สูงมาก ผ่าน 
พ.ศ.2561 103 84.92 สูง ผ่าน 
พ.ศ.2562 70 88.18 A ผ่าน 
พ.ศ.2563 41 93.91 A ผ่าน 
พ.ศ. 2564 68 95.67 AA ผ่าน 

จากตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้ลำดับที่ 68 ผลคะแนน 95.67 อยู่ในระดับ AA ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าการประเมิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 อยู่ 1.76 คะแนน ผลการประเมิน ผ่าน 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์
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กราฟแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560–2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน การตดิตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

ตารางท่ี 14 ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563  

ปีงบประมาณ ลำดับที่ได้ ผลคะแนน ร้อยละ ระดับผลการ
ประเมิน 

พ.ศ.2560 - 4.23518 - ระดับมาตรฐาน 
พ.ศ.2561 - 4.21359 - ระดับมาตรฐาน 
พ.ศ.2562 111 4.33592 86.72 ระดับมาตรฐานขั้น

สูง 
พ.ศ.2563 119 4.17556 83.51 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

จากตารางที่ 14 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    
ได้ลำดับที่ 119 ผลคะแนน 4.17556 ร้อยละ 83.51 ซึ่งมผีลคะแนนร้อยละต่ำกว่า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 อยู่ 3.21 ระดับผลการการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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ตารางที่ 15 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
(ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.) 

  

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.) 

  

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จ 
และเป็นแบบอย่างได ้

ด ี สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีการ
ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนการพ ัฒนางาน 
ส ะ ท ้ อ น ถ ึ ง ส ภ า พ ป ั ญ ห า  แ ล ะ
ดำเน ินการได ้ตามเป ้าหมาย เป็น
แนวทางหรือแบบอย่างให้กับองค์กร
หรือหน่วยงานอื ่นที ่สนใจ ทั ้งนี ้ควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/หน่วย    
ในสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา       
หาร ูปแบบหรือว ิธ ีการทำงานท ี ่ดี      
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีแนว
ทางการส ่งเสร ิม สนับสนุน กำกับ 
ติดตามได้ครอบคลุมสถานศึกษาทุก
ขนาด และสะท้อนสภาพปัญหาพร้อม
ทั้งมีโครงการ กิจกรรม กระบวนการ
ดำ เนินงานท ี ่ พ ัฒนางานประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดเป็นไปอย่างชัดเจน มีการสร้าง
ความตระหน ั ก ให ้ ก ั บผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
สถานศ ึกษา  คร ู และบ ุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการโดย
ใช้พื ้นที ่เป็นฐานและขับเคลื ่อนด้วย
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวยั และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
มีคุณภาพตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
1) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ   
    (National Test: NT) 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
5) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และ
การเขียน 

ดีมาก สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษามี
กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา โดยจัดให้ม ีโครงการ 
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครอบคลุมทุกด้าน เพื ่อให้ผู ้เร ียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน
และการวิเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนจน
ผลสัมฤทธิ ์มีพัฒนาการที ่ดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริม 
สน ับสน ุน การนำเทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
1) จำนวนประชากรวัยเรยีนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ 
    เข้าเรียนช้ัน ป.1 
2) อัตราการออกกลางคันลดลง 
3) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ัน ป.6/ม.3/ 
   ม.6 
4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษไดร้ับ
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ 
ได้แก่ เด็กพิการเรยีนรวม เด็กด้อยโอกาส และเด็กทีม่ีความสามารถ
พิเศษ 
5) ผู้เรียนช้ัน ม.3 มคีวามรู้และทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อในสายอาชีพ 

ดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สน ับสน ุน เพ ื ่ อสร ้ างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับผู ้เรียนทุกช่วงวัยได้
ทั่วถึง ชัดเจน และต่อเนื่องสอดคล้อง
กับสภาพบริบทของพื ้นที ่  ท ั ้งกลุ่ม
ผู้เรียนปกติและกลุ่มผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ส่งผลให้ผู ้เรียนได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม มีการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และ
มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการนำไปใช้
ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน ควรมี
การจ ัดทำข้อม ูลสารสนเทศที ่ เป็น
ระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย 

ตัวบ่งชี ้ที ่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา     
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ด ี ส ำน ั ก ง าน เ ขตพ ื ้ นท ี ่ ก า รศ ึ กษา
ประถมศ ึกษา ส ่งเสร ิม สน ับสนุน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศ ึกษา พน ักงานราชการ ล ูกจ ้าง
นำเสนอผลงานที ่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
และมีผลงานสอดคล้องตามที่กำหนด 
ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาบุคลากรในสังกดั
ให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความ
ตอ้งการและความจำเป็นของพื้นที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ
พัฒนางาน โดยประชาสัมพันธ์ให้กับ   
ผู้ที่มารับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นไปใช้ 



 
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Annual Action Plan 2022 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หน้า 25 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  ในการปร ับปร ุ ง  พ ัฒนางานให ้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม ควร
ใช ้ กระบวนการว ิ จ ั ยช ่ วย ในการ
แสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที ่ควร
พัฒนาท่ีสะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 

 จากตารางที่ 15 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลปรากฏว่า 
ระดับคุณภาพสรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1, 2 และ 3 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ตารางที่ 16 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ   

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 บรรล ุ
 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เพิ่มขึ้น 
 

- 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ
 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั ้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 
 

บรรล ุ
 
 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 
 

ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายท่ี
เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
     ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
     ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
     ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

บรรล ุ
บรรล ุ

- 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร     
กลุ่มอาย ุ
     ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
     ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ไดศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
     ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
     ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 78 

 
 

ไม่บรรล ุ
 

บรรล ุ
 
- 
 
- 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง 
สพฐ. 

 จากตารางที ่ 16 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564              
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  จำนวนทั ้งส ิ ้น 10 ตัวช ี ้ว ัด ผลปรากฏว่า                 
ได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 70 ไม่บรรลุตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 30 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนส าคัญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก     
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ      
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง           
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม       
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สาสมารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน ได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดค านิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง 
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และก าหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้มีบุคคลมีสิทธิ                
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่
มีผู้ดูแลด้วยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่งแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา      
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่ เหมาะสม                    
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
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 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)                      
หรือเทียบเท่าและให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 ตามกฎกระทรว งแบ่ งส่ ว นราชการส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ให้มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผลพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 
 4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม          
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ              
เป็นเป้าหมายการพัฒนาเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ      
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560            
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่า
เทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน    
ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ      
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง 
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เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                
 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย  
 1) ความม่ันคง  
 2) การต่างประเทศ  
 3) การพัฒนาการเกษตร  
 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
 5) การท่องเที่ยว  
 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 12) การพัฒนาการเรียนรู้  
 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
 14) ศักยภาพการกีฬา  
 15) พลังทางสังคม  
 16) เศรษฐกิจฐานราก  
 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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 ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่  12                 
การพัฒนาการเรียนรู้และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่  11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต             
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 
  1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท    
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
คือ 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูล    
เพ่ือการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา   
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต            
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่ 
  1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา      
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ     
และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมิน
ตนเอง ควบคู่การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม 
และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ       
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลก     
การท างาน 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น   
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้
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สังคม   ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมแลสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา         
และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ   
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง    
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่ างการพัฒนา      
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความ
เหลื่อมล้ า ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง     
ในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านการเมือง 
 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 3) ด้านกฎหมาย 
 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 5) ด้านเศรษฐกิจ 
 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7) ด้านสาธารณสุข 
 8) ด้านสื่อสารมวลชล และเทคโนโลยี 
 9) ด้านสังคม 
 10) ด้านพลังงาน 
 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 12) ด้านการศึกษา 
 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)                              
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ                      
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดแผนงาน                  
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
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 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรู ปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และก าหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการด าเนินการที่ส าคัญภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี      
มีจิตสาธารณะ และความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2) เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
 3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง         
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4) เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง       
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 เป้าหมายรวม 
 1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ        
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีคว ามเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ   
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
 3) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ ปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 4) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
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อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียงจากภัยโจรสลัดและการลักลองขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง     
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม     
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 5) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง 
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ         
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ         
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทย
ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา    
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง 
การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ        
ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ และยุทธศาสตร์ 6 ประการ ดังนี ้
  1. เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ประกอบด้วย 
   1.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
   1.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
   1.3 คุณภาพการศึกษา (Quality) 
   1.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   1.5 ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
  2. ยุทธศาสตร์ 6 ประการ ประกอบด้วย 
   2.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
   2.2 การผลิตและพัฒนาก าลั งคน การวิจัยและนวัตกรรม เ พ่ือสร้ า ง                     
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   2.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   2.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 
   2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ        
วัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ           
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เด็กและผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
 T (Transparency)    หมายถึง  ความโปร่งใส 
 R (Responsibility)    หมายถึง  ความรับผิดชอบ 
 U (Unity)     หมายถึง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
 S (Student-Centricity) หมายถึง  ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
 T (Technology)          หมายถึง  เทคโนโลยี 
 2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างาน        
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างาน              
และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ 2564 – 
2565 ดังนี้ 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 – 2565 
  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ        
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย     
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
  3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
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แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย        
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา     
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด      
เป็นฐานมีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุง         
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
  7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)      
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกลการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต    
และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ    
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้  
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
  11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส       
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
  1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
  3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนรู้การสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน          
ของประเทศ 
  6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐานประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
  7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
เกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนึกถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่รับปฐมวัย 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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  1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร       
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ   
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด้านโอกาส 
   2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ        
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน                   
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ        
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น         
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน    
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล   
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกลในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
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   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ      
และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 มติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น        
3 ระดับ ได้แก่ 
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
  แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
  แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 
และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ... 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 
2565 กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  1.1 เป้าหมาย 
   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 
  1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือ การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์    
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส 
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู 
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การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารรถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้   
เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
  2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 
รายการ ได้แก่ 
  1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
  2) ค่าหนังสือเรียน 
  3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สู งในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง           
และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริม
การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
  3.1 เป้าหมาย 
   บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขใจเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มี ความ
เข้าใจ ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน          
และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี    
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สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย        
มีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
  4.1 เป้าหมาย 
   4.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   4.1.2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   4.2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
   4.2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   4.2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการ
พัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น า
เยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและ
ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
   1.1.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ        
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง     
มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     เป้าหมายที่  2   คนไทยได้รับการพัฒนาเด็กตามศักยภาพตามความถนัด         
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ      
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท       
ของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือครูให้มีความ
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พร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 
เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียน     
การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical 
Engineers) และนวัตกรรมคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 
   1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษที่ 21 
     แนวทางการพัฒนา  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21      
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ  
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการประเทศ            
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ           
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21       
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ     
ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านการจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน     
บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐและโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง        
และชุมชน ตลอดชนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
   1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     แนวทางการพัฒนา  1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการมีแผนพัฒนา/แนวทาง/รูปแบบ/เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย 
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึกพร้อมทั้งให้
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ค าปรึกษา แนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้งมีทักษะ      
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรีและกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น          
เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกร
คุณภาพที่สอดคล้องกับประเทศ 
  1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
   1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1.2.2  แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ในพ้ืนที่การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่มีประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงาน
แนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการศึกษาต่อ      
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และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
   1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระบบให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
     แนวทางการพัฒนา   จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียน โดยเฉพาะ              
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
     เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย   
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อย
โอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริม
การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
  1.4 ประเด็นความม่ันคง (รอง) 
   1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ  และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข
ปัญหาช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
   1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      แนวทางการพัฒนา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีคว าม
เข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนาระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด 
สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
     เป้าหมายของแผนย่อย 
     1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
     2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 
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     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
พัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ 
และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสหาการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       
ในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่        
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
  1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
   1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจ   
ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม        
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล   
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี 
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
   1.5.2 แผนย่อยการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง              
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 
     แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ       
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการ
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กร      
ที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     การบรรลุเป้าหมาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม      
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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   1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     แนวทางการพัฒนา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มี
การปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื้อสัตย์สุจริต 
     เป้าหมายของแผนย่อย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต 
     การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา
นวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น า
เยาวชนต่อต้านการทุจริต การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน         
การทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
  1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19  
พ.ศ. 2564 – 2565 
   แผนแม่บทเฉพาะกิจใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้มี
งานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ
ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุ
ประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น
การพัฒนา ประกอบด้วย 
    - การเสริมสร้างความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่
ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
    - ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน           
ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลก
แบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยางยนต์สมัยใหม่ 
    - การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้
และสุขภาพ 
   - การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ 
การเร่งรัดพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการด าเนินงาน
ของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมการเสริมสร้างความมั่นคง        
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และศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจ ากัดและส่งเสริมการฟ้ืนฟู้และพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่ก าหนด              
ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นให้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด – 19 จะต้องให้ความส าคัญกับการเร่ง
ด าเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ บนหลักการพ้ืนฐาน         
ของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโต
อย่างยั่ งยืน (Cope, Adapt, Transform : CAT)  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง              
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 
   การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการ
ยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสหกรรมและบริการ    
ที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth 
ข้างต้น ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขา
อาชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
   1) ยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาค
การผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน       
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตอลดชีวิต
ของแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ       
ในระยะยาว เป็นต้น 
   2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา           
และชดเชยคนยากจน กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ      
ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบ
และกลไกลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครอง
ทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่
ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   2.1.1 ประเด็น การพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  เพ่ือจัด
การศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 
 



 
      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Annual Action Plan 2022 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หน้า ๔๗ 

 

  2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   2.2.1 ประเด็น 
     1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล   
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
     1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
     2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
     3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
     4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงใน   
ถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกลและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย ์
   2.3.1 ประเด็น การพัฒนาวิชาชีพครู 
   2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
   2.4.1 ประเด็น 
     1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     2) ระบบการประกัน การประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา 
     3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
     4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
     1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้
ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดกาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง     
พร้อมมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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     2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา     
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้าง
ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
     3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
     4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 
  2.5 เรื่องกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลึกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
   2.5.1 ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแผ่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ 
   2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   3.1.1 ประเด็น การเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
   3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้ น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  4.1 วัตถุประสงค์ 
  4.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน           
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  4.1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน       
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
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  4.1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  4.1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  4.1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 4.2 เป้าหมายรวม 
 4.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  4.2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
  4.2.3 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ ปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต    
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 4.2.4 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และเพ่ิมความเชื่อมมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียงจากภัยโจรสลัดและการลักลองขนส่งสินค้า          
และค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศ
ไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่
มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า      
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  4.2.5 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ         
ได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน          
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ                
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึง            
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม                   
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
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   4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้       
และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม         
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียนและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
   4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
เพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา          
การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
   4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์    
และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทย
โคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้หลักสูตร       
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ      
และนวัตกรรมคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของกลุ่มคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 
   4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40      
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว                
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พ้ืนที่และสภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)         
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 
  4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
   4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4.5.2 แนวทางการพัฒนา 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้และความเข้าใจ 
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัน
คั่งและย่ังยืน 
   4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
   4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
   4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนาและด าเนินกิจกรรม    
ที่เก่ียว 
  4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
   4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  7 ประเด็น                   
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษา
ต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
  5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่      
และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 
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  5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคง
ภายใน 
   5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็น        
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
   5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชนผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็น         
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต            
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
   5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน   
และปฏิเสธการทุจริต 

 6. กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
  6.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 
   6.1.1 เป้าหมาย 
    1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 – 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
    2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการ
ด ารงชีวิตได้ 
    3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & 
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในโลกยุค
ปัจจุบัน 
    4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคเอกชน 
   6.1.2 ตัวช้ีวัด 
    1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 ในปี 2565 
    2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาค
บังคับระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 – 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 
    3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) 
ของเด็กเยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
    4. มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา
ระดับประถมศึกษาและเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 
  6.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ     
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   6.2.1 เป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต
ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบและมีจิต
สาธารณะ 
    2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการออกแบบ    
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา     
และการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
    3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ          
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้        
ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 
   6.2.2 ตัวชี้วัด 
    1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกระดับ
การศึกษา 
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
    3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ
และเจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
    4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนที่มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะร้อนสมรรถนะของผู้ เรียนได้ตามบริบท            
ของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล
ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
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    5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
  6.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกลและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   6.3.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
    6.3.1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษา      
และอาจารย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
      - มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ 
เที่ยงตรงและลดความเหลื่อมล้ า 
     - มีหลักสูตรการผลิตครูที่ เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
     - มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครู
พ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐาน      
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยง
ตามความต้องการจ าเป็น 
    6.3.1.2 กลไกลและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญ
ศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
     - มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 
     - มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  อ าทิ  PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) และให้ความส าคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
    6.3.1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการ
ประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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  แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 
2565)  
  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและพิจารณาเห็นว่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น       
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน 
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดัน
และขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการดูแล พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็น
ธรรม 
   2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
   3. ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม      
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
   6. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย 
   7. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 

สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 2. พันธกิจ 
  2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 
  2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  2.5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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  2.6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  2.7 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 
  เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
     1. เป้าหมาย 
     ผู้เรียนเกิดความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง      
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
     2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 

80 80 85 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
2. ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพ่ือการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพ    
ในท้องถิ่น 

80 80 85 

     3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี         
ต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
      3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนใต้ 
      3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความ
เสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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     4. แผนงาน/โครงการส าคัญ 
      4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
      4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      4.5 โครางการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
      4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     1. เป้าหมาย 
      ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาษาและอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่

ต อบสนองต่ อการ พัฒนาก า ลั ง คน ใน  10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

10 10 10 

2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีองค์
ความรู้  และสิ่ งประดิษฐ์ที่ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

     3. แนวทางการพัฒนา 
      3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการ        
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
      3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
     4. แผนงาน/โครงการส าคัญ 
      4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบัน     
โคเซ็น) 
      4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ      
ภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
      4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 
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  เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1. เป้าหมาย 
      1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ 
มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
     2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้ เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
80 80 80 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

3 3 3 

3 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี กีฬา) 

100 100 100 

4. ร้ อ ยล ะขอ งนั ก เ รี ย นที่ ผ่ า นก า รประ เมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

80 81 82 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 200 

7. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

100 100 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่

ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการ อ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่
สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 - - 8 

10. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 

- - 8 

11. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุ คคลเ พ่ิมขึ้ นอย่ า ง
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท 

80 80 80 

 ของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพล
วัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

   

12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง
ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- - 80 

 
    3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็น
ปฐมวัย ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
     3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
     3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน – วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา     
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    4. แผนงาน/โครงการส าคัญ 
     4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
     4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
     4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 
2021  
     4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนศตวรรษ
ที่ 21 
     4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที ่
     4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
     4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
     4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
     4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (The Education for Sustainable Development) 
     4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
     4.13 โครงการ พัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนภาษาต่ างประเทศ                 
และเสริมสร้างศักยภาพครู 
     4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
     4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
     4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
     4.17 โครงการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์           
และคณิตศาสตร์ 
     4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี    
และกีฬา 
     4.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะ             
ในสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
     4.20 โครงการครูคลังสมอง 
     4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า 
     4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
     4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ 
สู่ความทัดเทียมนานาชาติ 
     4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
     4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน 
     4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
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     4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี 
     4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
     4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนา   
สู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน 
     4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
     4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย 
     4.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
     4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษ
ที่ 21 มาตรฐานสากล 
     4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
     4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค (Education 
Hub) 
     4.38 โครงการสงเสริมยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษา     
สู่สากล 
     4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์           
และค่านิยมของชาติ 
     4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
     4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 
     4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
     4.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบ
วุฒิการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
     4.46 โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
สายงานการสอน 
     4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้จัด 
     4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการ     
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
     4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
     4.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพ       
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
     4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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     4.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All 
     4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
     4.54 โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
     5.55 โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
     5.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
     5.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (ร.ร.คุณภาพ      
ประจ าต าบล) 
     5.58 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Leaning 
Community) เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ 
     5.59 โครงการส่งเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ         
และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

  เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     1. เป้าหมาย 
      ผู้เรียนที่ความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
     2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. อัตราการเข้ า เรี ยนของผู้ เ รี ยนแต่ละระดับ

การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   (สามัญ-อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
100 

2. ร้อยละของผู้ เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะก า ร พั ฒ น า
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความจ าเป็น 

100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4. ร้ อ ย ล ะข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ ไ ด้ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

20 20 20 
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   3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอ
ภาค 
     3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
   3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูล
สารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
 4. แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่ 
  4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการเป็น
พิเศษ 
   4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
  4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

  เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1. เป้าหมาย 
      สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : DGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 

ความเข้า ใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

75 80 85 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
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  4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ         
และสิ่งแวดล้อมด้วยการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
  4.4 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว 

  เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
     1. เป้าหมาย 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
     2. ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น

ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
2 2 2 

2. โครงการของสพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 

15 20 25 

3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกวาร้อยละ 
85 

80 90 95 

4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

50 50 50 

5. ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษามีความอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

60 80 100 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
  3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
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  3.4 พัฒนาสถานศึ กษาน า ร่ อ ง พ้ืนที่ น วั ตกรรมการศึ กษา โดย ใช้ พ้ืนที่                 
และสถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4. แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  4.3 โครงการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ในภาพรวม 
   4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตาม            
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 
  4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล 
  4.7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา       
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
  4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะ
พิเศษ 
  4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมื อง     
ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)                     
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

คุณธรรมอัตลักษณ์    

 “วินัยดี  มีจิตอาสา  รู้ค่าพอเพียง” 

วิสัยทศัน์ 
 “พัฒนาองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วม 
สู่ศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
ตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล              
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย มีคุณธรรม คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน      
ที่เหมาะสมและมุ่งเม้นผลสัมฤทธิ์ 
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 4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า “วินัยดี มีจิตอาสา รู้ค่า
พอเพียง” และเพ่ือตอบสนองทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ที่เน้นความปลอดภัย ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค      
ทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้ก าหนดนโยบาย จุดเน้น ในการพัฒนาการศึกษา พร้อมตัวชี้วัดและแนวทางหรือกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยที่ดีสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบันภายใต้การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย 
 ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
   2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษา     
ต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็ก     
ออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษา      
ที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้      
และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง     
ต่อบ้านเมือง 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์    
การคิดขั้นสูง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
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  3.3 ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก       
ที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน     
ทุกระดับ 
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ     
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขาดเล็ก   
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง      
กับบริบทของพ้ืนที ่
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ      
และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 ส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 2565 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต         
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580     
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560      
– 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 – 2565 เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยมีกลยุทธ์เชิงนโยบาย ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ  
   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       
ที่ ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์             
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  1.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการ          
ที่ก าหนด 
  1.2 ระดับสถานศึกษา 
   1.2.1 พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยการน าพระบรมราโชบาย             
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันถึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
    1.2.2 จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี              
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ     
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการรับมือภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม       
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  โดยมีแนวทางการด าเนินการ  
ดังนี้ 
  2.1  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการ         
ที่ก าหนด 
  2.2 ระดับสถานศึกษา 
   2.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม      
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ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   2.2.2 มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   2.2.3 จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคง  ปลอดภัย 
   2.2.4 มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ     
ให้ได้รับค าปรึกษา ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย  
   เป้าหมายที่ 1 
   สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่นและสังคม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
   ตัวช้ีวัด  
   1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รับผิดชอบ       
ต่อครอบครัวผู้อ่ืนและสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
   2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัวผู้อ่ืนและสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินั ยและรักษาศีลธรรม                
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
   เป้าหมายที่ 2 
   ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตย            
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   เป้าหมายที่ 3 
   สถานศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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   2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่                
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
   3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักการของเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย                       
บรูณาการการเรียนรู้ เพ่ือให้น าไปใช้ชีวิตประจ าวัน 
   เป้าหมายที่ 4 
   ผู้เรียนมีความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ        
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม      
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โควิด 19 ฝุ่น PM 2.5         
และอ่ืน ๆ  
   2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
   เป้าหมายที่ 5 
   ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ   
ยุวกาชาดและจิตอาสา 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   เป้าหมายที่ 6 
   หน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(ITA online) 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 
   2. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (ITA online) ระดับ A 

 กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว
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ให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศ               
ด้านทักษะอาชีพ ที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ              
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความ
เป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดภูมิภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 2. ระดับสถานศึกษา 
  2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน  และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ  
สหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) เป็นต้น  โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
  2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา     
สุขพลามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความสนใจและความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่ ง เสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา                      
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
  2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
  2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดเป้าหมาย 
   เป้าหมายที่ 1 
   ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
(3R8C) 
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   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 50 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้               
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ในระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 
   เป้าหมายที่ 2 
   ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะด้านอาชีพ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถพิเศษ
ด้านผู้น า ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์                        
ด้านนักภาษา ด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี ด้านศิลปิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ 
   2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเสริมทักษะ                  
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
   3. ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเสริมทักษะ                   
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
   เป้าหมายที่ 3 
   ผู้ เ รี ยนมีความสามารถด้ านการ อ่าน ( Reading Literacy)  ด้ านคณิตศาสตร์  
(Mathematical Literacy) และด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
ทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style 
   เป้าหมายที่ 4 
   ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางวิชาการ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ผ่านเกณฑ์                 
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารในระดับที่ดีขึ้น (เกรด 3 ขึ้นไป) 
   2. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามท่ีก าหนด 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 

 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
 เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย                         
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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 1.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  1.1.2 ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 1.2 ระดับสถานศึกษา 
  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
  2. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน  
 2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) 
และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี พร้อมสรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินกาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย           
ทั้งผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
   3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
   4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี     
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
   5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุป      
และรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.2 ระดับสถานศึกษา 
   1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดนการจัด
สภาพแวดล้อม ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
    2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
    3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความ
ปลอดภัย 
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    5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ 
    6) สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
    7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.2.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม                   
และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
    - เป็นไปตามหลักสูตร 
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
    -  มี ความรู้ ค ว ามสามารถด้ านดิ จิ ทั ล  ( Digital และใช้ ดิ จิ ทั ล             
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
   2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมิน     
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
   6) ก ากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2 ระดับสถานศึกษา 
   1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
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   2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
   3) จั ดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
ความสามารถความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ      
เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   4) จัดกิจกรรมการเรียนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
   5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
   6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) 
   7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง    
ตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
   8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม                 
และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ
ด้านภาษาไทย เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.3.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางต้นความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  - เป็นไปตามหลักสูตร 
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา 
ที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  
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  - มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digta) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ      
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
  2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                     
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา     
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางรากฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการ      
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6) ก ากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
  2.3.2 ระดับสถานศึกษา 
   1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  
   2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได               
5 ขั้น (Independent Study : IS) 
   3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
   4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์                
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
วางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการและความสนใจของตนเอง 
   5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
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   6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด                  
และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  2.4.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  2.4.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน         
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : El) 
  2.4.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร                
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการเป็นพิเศษ 
  2.4.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา     
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการและการเรียนรู้ 
  2.4.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลัง
ครูและบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภาระงานในการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาส 
  2.4.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  2.4.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  2.4.9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคี
เครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ                
และเด็กด้อยโอกาส 
  3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based)  ของตนเอง เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต  โดยแนวทาง                
การด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  3.1.1 จัดหา พัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือ แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
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  3.1.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
  3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
 3.2 ระดับสถานศึกษา 
  3.2.1 ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือ แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digtal Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
  3.2.2 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digtal Learning Platform)                 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  3.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง              
ผ่านระบบดิจิทัล 
  4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพครู ต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู   ในการผลิตและพัฒนา 
ให้ครูเป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรรผู้ที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุน     
สื่อการสอนและสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง 
 4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
  การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครูให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบ                   
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.1.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ               
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลนความต้องการครูของสถานศึกษา 
  4.1.3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครู วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
  4.1.4  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษา              
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
  4.1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามและประเมินผล    
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
 4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ       
ในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้ เป็นครู  เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”                
เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอนให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
การสร้างความรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  4.2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
  4.2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  4.2.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด    
ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  4.2.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
  4.2.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
  4.2.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้ านภาษา  ( Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)      
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  4.2.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
  4.2.9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
  4.2.10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล      
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
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  4.2.11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4.2.12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ            
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  4.1.13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face – to – Face 
Training  
  4.1.14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู     
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  4.1.15 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
   2)  พัฒนาหลั กสู ตร  เนื้ อหาดิ จิ ทั ล  ( Digital Content)  ในสาขา                   
ที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
   3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา         
ทุกประเภท พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
   4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู            
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
   5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา 
คอมพิวเตอร์ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
   เป้าหมายที่ 1 
   หน่วยงานมีและจัดท ากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น             
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ส านักงานเตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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   2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามความต้องการของสถานศึกษา 
   3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษา 
   4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
และใช้หลักสูตร 
   เป้าหมายที่ 2  
   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการจัดท าและใช้
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้
ในการจัดท าและใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   เป้าหมายที่ 3  
   สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   เป้าหมายที่ 4 
   สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา       
ตามภารกิจและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ    
การจัดการศึกษาตามภารกิจ และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   เป้าหมายที่ 5 
   สถานศึกษาได้รับการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 6 
   สถานศึกษามีการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
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   2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การวิจัย และน าผลการวิจัยไปพัฒนางานในหน้าที่ 
   เป้าหมายที่ 7 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้การวัดและประเมินผลการบริหารจัดการ                   
และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการและน า
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 8 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการพัฒนา การจัดการความรู้  
(Knowledge Management : KM) ของบุคลากรในส านักงาน 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรุปองค์ความรู้จากการท า KM / PLC          
และน าไปใช้ในการพัฒนาและน ากระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา 
   4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
   5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้       
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
   เป้าหมายที่ 9 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยระบบคุณธรรม 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามีการเสริมสร้ างวินัย คุณธรรม จริยธรรม                        
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชีชีพแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 10 
   ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึน  
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   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 40 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
   2. ร้อยละของสถานศึกษามีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมิน 
   เป้าหมายที่ 11 
   ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   เป้าหมายที่ 12 
   เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
(ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา)  
   2. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
   เป้าหมายที่ 13 
   สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา            
ในภาพรวมระดับดีขึ้น 
   3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการติดตามและพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
   เป้าหมายที่ 14 
   สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน   
เป็นส าคัญ 
   เป้าหมายที่ 15 
   สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง    
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
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   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
   เป้าหมายที่ 16 
   สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์       
และลงมือปฏิบัติ (Active learning)  
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิด 
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
  เป้าหมายที่ 17 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  เป้าหมายที่ 18 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) นวัตกรรมการ
เรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
และสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา 
  เป้าหมายที่ 19 
 สถานศึกษาใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้           
ของผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น DEEP, DLIT, DLTV และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

 กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน        
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ
ติดตาม และประเมินผล 
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  1.1.2 จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล 
ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดเขตพ้ืนที่บริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 1.2 ระดับสถานศึกษา 
  1.2.1 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  1.2.2 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน       
ที่ เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่  จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา                  
และมัธยมศึกษา 
  1.2.3 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน       
(อายุ 0 – 6 ปี) เพื่อไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
  1.2.4 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน         
ได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
  1.2.5 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน 
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน ให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.6 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)         
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
  1.2.7 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล      
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้ มีคุณภาพ             
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
   2.1.1 มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   2.1.2 มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.1.3 มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
   2.1.4 มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นต้น 
   การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ให้พิจารณาตามบริบท    
ของสภาพภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
  2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก            
และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 
  2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ  
  เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
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ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ ภูมิศาสตร์ สภาพหาเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณ
การศึกษาอย่างอิสระ 
  3.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  3.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียน     
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตามก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ            
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
  4.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  4.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  4.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้ เรียนทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง น าไปสู่
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  4.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology : DLT)  
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  เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
   เป้าหมายที่ 1 
    จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึ ง เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ เข้าเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 
   ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย 1 : 3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 – 6 ปี เป็น 90 :  
100 คน 
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 
  เป้าหมายที่ 2 
  อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของผู้ เ รี ยนที่ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ศึกษาต่อในระดับ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาต่อสายอาชีพ 
  เป้าหมายที่ 3 
  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ     
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของเด็กพิการเรียนรวมได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
  2. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
  เป้าหมายที่ 4 
  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  เป้าหมายที่ 5 
  สถานศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือ
เป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 
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  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษา    
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น สื่อการเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) เป็นต้น 
  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน        
บ้าน วัด โรงเรียน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
  เป้าหมายที่ 6 
  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู       
และบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
  2. ร้อยละ 100 ของครูมีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีและด าเนินการตามแนวทาง มาตรการ คู่มือในการ
ด าเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
  5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืน ๆ  
  3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
  4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิต      
และบริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล  การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission / Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
  5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
  7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
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  8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 245 เขต        
เพ่ือด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
  9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร           
กับสิ่งแวดล้อม และยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 245 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
  10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา 
ด้านการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5              
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ         
ในส านักงานและสถานศึกษา 
  11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร        
กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี รวมทั้งการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการเผา      
และลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิ เวศและการจัดการมลพิษ                        
และสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม 
  15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศและหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา      
จัดค่ายเยาวชนวัยชนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชน
นิเวศปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ 1 
  สถานศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยของสถานศึกษา 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์  การอบรม KM การจัดนิทรรศการ เพ่ือให้
ความรู้ ศึกษาสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 
  5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว     
แก้วพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 
  เป้าหมายที่ 2 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของหน่วยงาน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้    
เป็นต้น 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการน าขยะ
มูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ เป็นต้น 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมลดปริมาณขยะ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว      
แก้วพลาสติก   โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 
  เป้าหมายที่ 3 
  หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง การใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน เช่น การประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง การใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น 

 กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 



 
      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Annual Action Plan 2022 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หน้า ๙๒ 

 

 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา 
 1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิเคราะห์หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของบสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
 1.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน      
ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกิน
สมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 1.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกระจายอ านาจให้สถานศึกษา                            
หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 1.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่ งยืน               
และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 1.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 1.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
 1.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบ   
การบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น   
เป็นต้น 
 1.10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต 
 1.11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
น าผลการประกับคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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 1.12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการศึกษา           
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 1.13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์     
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
 1.14 สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ    
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
 1.15 สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
  2. พัฒนาส านักงานส่วนกลางและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของดลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงายที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ้งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
 2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
 2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่ 
 2.6 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ าย             
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต        
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
 2.7 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ      
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 2.8 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้           
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
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 2.9 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากร        
เพ่ือการศึกษา 
  3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
 เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณ    
ได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
 3.2 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
 3.3 พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตน     
ของผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล   กับกระทรวงมหาดไทย 
 3.4 พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษา       
โดยผ่านระบบธนาคาร 
 4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่       
(Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้           
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับ 
ทั้งระดับ Laas Paas และ Saas และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงาน
ส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น             
เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด        
ทุกระดับ ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ lass Paas 
และ Saas 
  4.2 ศึกษา วิ เคราะห์  น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล         
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
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  4.3 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร   
จัดการศึกษา ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัด อีกทั้งยังเป็นระบบกลาง ส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียว          
และรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
  4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ       
ในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  4.5 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน        
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร
ด้านการศึกษาของประเทศ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ 1 
  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการ ระดับดีข้ึน (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
  2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
  3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาส มีนวัตกรรมในการส่งเสริมทักษะอาชีพ        
สู่การมีงานท า 
  เป้าหมายที่ 2 
  สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย จัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การและนโยบาย 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  เป้าหมายที่ 3 
  หน่วยงานมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน 
 
 



 
      แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Annual Action Plan 2022 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หน้า ๙๖ 

 

  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการ
บริหาร เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EO-CMS (Smart Area Yst1) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) ฐานข้อมูล (Big Data) การใช้ระบบ VIDEO Conference เป็นต้น 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
สานสนเทศ (DLIT) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) หรือช่องทางการศึกษา            
ทาง Social media เป็นต้น 
  3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศ (HECE) หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการบริหาร 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  EO-CMS (Smart Area Yst1) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ 
(Cloud Computing)  ฐานข้อมูล (Big Data)  การใช้ระบบ VIDEO Conference ระบบการบริหาร
งบประมาณ (BRS) เป็นต้น 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพ่ือการ
จัดการเรียนการอสอน เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ การนิเทศออนไลน์ วารสารออนไลน์           
คลังความรู้ออนไลน์ (KM) เป็นต้น 
  เป้าหมายที่ 4 
  หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่าย 
  เป้าหมายที่ 5 
  หน่วยงานจัดระบบบริหารจัดการ เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ
สถานศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับ ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  2. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจที่มีต่อระบบการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา (ระดับดีมากขึ้นไป) 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ มีการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มีระบบควบคุมภายใน มีการก ากับ ติดตาม มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  4. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้รับริการมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการ        
ของส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับมากขึ้นไป) 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีผลงานที่แสดงถึง
ความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 5 ชิ้น 
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  เป้าหมายที่ 6 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม       
ในการบริหารโดยเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อนุกรรมการติดตาม 
  เป้าหมายที่ 7 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่กาดกรศึกษามีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบริหารอัตราก าลัง และบริหารอัตราก าลังอย่าง          
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคุณธรรม 
  เป้าหมายที่ 8 
  หน่วยงานมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์สถานศึกษา หรือ  Social 
media เป็นต้น 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว วารสารออนไลน์ เว็บไซต์ส านักงาน หรือ Social 
media เป็นต้น 
  เป้าหมายที่ 9  
  หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  ตัวช้ีวัด 
  1 หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  2. หน่วยงานมีการพัฒนาจัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 
ทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ เชิงคุณภาพ พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ย น
น าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็น
ต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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ส่วนที่ 4 
งบประมาณและโครงการ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดรับกับยุทธศำสตร์และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
รวมทั้งเป็นกรอบกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ได้ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง  ที่  317/2564 ลงวันที่  14 ตุลำคม 2564              
เพ่ือพิจำรณำงบประมำณกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ทั้งนี้ คำดว่ำจะ
ได้รับงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำนวน 5,000,000 บำท และตั้งส ำรองไว้ 
1,000,000 บำท โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ได้บริหำรจัดกำรได้ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 

- ค่ำสำธำรณูปโภค 800,000 
- ค่ำวัสดุ 500,000 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 100,000 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 500,000 
- ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 100,000 

 

2,000,000 

2 งบตำมภำรกิจกลุ่ม (โครงกำรจ้ำงลูกจ้ำง สนง.) 1,000,000 
3 งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (โครงกำรตำมแผนฯ) 2,000,000 
4 งบนโยบำย 1,000,000 
 รวม 6,000,000 
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รายละเอียดโครงการที่เช่ือมโยงแผนระดับ 1 แผนระโยดับ 2 และแผนระดับ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
------------------------------------------------- 

ที่ ชื่อโครงการ 
แผน

ยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
นโยบายเร่งด่วน 

รัฐบาล นโยบายสพฐ. แผนงาน 

1. การบริหารจัดการลูกจา้งชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

ด้านที่ 3 / 
ประเด็นที่ 12 

ยกระดับคุณภาพ
ของการจัด
การศึกษา 

- การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย 

- นโยบายที่ 4 
เป้าหมายที ่

4.4 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2.  ระบบการดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 

ด้านที่ 4 / 
ประเด็นที่ 17 

การปฏิรูปเพือ่ลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

คนไทยมีคุณลักษณะ
เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 และ
สนับสนุนให้มี
การศึกษา 

นโยบายที่ 2 
เป้าหมายที ่

2.1, 
2.2, 2.3 
และ 2.4 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา    
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา/ระดับจังหวัด) 

ด้านที่ 3 / 
ประเด็นที่ 12 

ยกระดับคุณภาพ
ของการจัด
การศึกษา 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย ์

การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย 

การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 

นโยบายที่ 2 
เป้าหมายที ่

2.2 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. รักษ์ป่า รกัษ์น้ า ด้วยสองมือเรา 
ปีงบประมาณ 2565 

ข้อที่ 5 ดา้น
การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยกระดับคุณภาพ
ของการจัด
การศึกษา 

-  การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย 

- ด้านการจัด
การศึกษาเพือ่
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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ที่ ชื่อโครงการ 
แผน

ยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
นโยบายเร่งด่วน 

รัฐบาล นโยบายสพฐ. แผนงาน 

5. บริหารงานกลุ่มอ านวยการให้มี
ประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 6 / 
ประเด็นที่ 20 

ยกระดับคุณภาพ
ของการจัด
การศึกษา 

- ส่งเสริมระบบ          
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

- นโยบายที่ 4 
เป้าหมายที ่

4.4 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

6. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความรู ้
ด้านวินัย คุณธรรม และจรยิธรรม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ด้านที่ 3 / 
ประเด็นที่ 21 

- การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 

การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการ
ประจ า 

นโยบายที่ 3 
ข้อที่ 3 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

แผนงานพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

7. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
งบประมาณการเงิน การคลัง และการ
พัสดุ 

ด้านที่ 3 / 
ประเด็นที่ 12 

ยกระดับคุณภาพ
ของการจัด
การศึกษา 

- การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย 

- นโยบายที่ 4 
เป้าหมายที ่

4.4 

- 

8. บริหารงานกลุ่มนโยบายและแผนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 6 / 
ประเด็นที่ 20 

ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร 
เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับ
ความหลากหลาย
ของการจัด
การศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมาภิ
บาล 

มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจาก
ประชาชน 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการ
ประจ า 

นโยบายที่ 4 
เป้าหมายที ่

4.4 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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ที่ ชื่อโครงการ 
แผน

ยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
นโยบายเร่งด่วน 

รัฐบาล นโยบายสพฐ. แผนงาน 

9. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อ
ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 

การยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของ
ประเทศ พัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใน
ตลาดแรงงาน และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต
ศตวรรษที่ 21 ของ
คนในแต่ละช่วงวัย 

การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อที่ 3 ดา้น
สุขภาพ 

ข้อ 3.1 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะการ
เรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น
ของโลก
ศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน 
ฯ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

10. น้อมน าศาสตร์พระราชาและพัฒนา
องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน 

ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร 
เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับ
ความหลากหลาย 
ของการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร้างธรรมา 
ภิบาล 

คนไทยมีคุณลักษณะ
ที่สมบูรณ์ 

การศึกษาและเรียนรู้  
การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อที่ 3 ดา้น
สุขภาพ 

ข้อ 3.1 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะการ
เรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น
ของโลก
ศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน 
ฯ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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ที่ ชื่อโครงการ 
แผน

ยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
นโยบายเร่งด่วน 

รัฐบาล นโยบายสพฐ. แผนงาน 

11. น้ อ ม น า พ ร ะ บรม ร า โ ช บายด้ า น
การศึกษา สู่การปฏิบัติ “ตลาดนัด
วิชาการ สะพานเชื่ อมโยง สู่ โ ลก
อาชีพ” ครั้งที่ 3 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อ
ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 

การยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของ
ประเทศ พัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใน
ตลาดแรงงาน และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต
ศตวรรษที่ 21 ของ
คนในแต่ละช่วงวัย 

การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อที่ 3 ดา้น
คุณภาพ 

ข้อ 3.1 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะ
การเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น
ของโลก
ศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน 
ฯ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสู่โลก
กว้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการ

สอนเพื่อ
ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง

ศตวรรษที่ 21 

การยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของ
ประเทศ พัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใน
ตลาดแรงงาน และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต
ศตวรรษที่ 21 ของ
คนในแต่ละช่วงวัย 

การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อที่ 3 ดา้น
คุณภาพ 

ข้อ 3.1 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะ
การเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น
ของโลก
ศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน 
ฯ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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ที่ ชื่อโครงการ 
แผน

ยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
นโยบายเร่งด่วน 

รัฐบาล นโยบายสพฐ. แผนงาน 

13. เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 
สร้างฐานคนดีเมืองระนอง (Ranong 
Network  Childhood 
Development : (RNCD)) 

ประเด็นการ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวถิี
ชีวิตในศตวรรษที่ 
21 

การยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของ
ประเทศ พัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการใน
ตลาดแรงงาน และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต
ศตวรรษที่ 21 ของ
คนในแต่ละช่วงวัย 

- จัดให้มีระบบพัฒนา
เด็กแรกเกิดอยา่ง
ต่อเนื่องจนถึงเด็ก
วัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตาม
ศักยภาพทุกคน 

ข้อที่ 2      
ด้านโอกาส 
เป้าหมายที ่

2.1 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

14. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  สั ง กั ด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ร ะ น อ ง  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 3 
ประเด็นที่ 11 

ยกระดับคุณภาพ
ของการจัด
การศึกษา 

- การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย 

- นโยบายที่ 3 
เป้าหมายที ่

3.4 

พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

15. ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

ข้อที่ 6 / 
ประเด็นที่ 12 

ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร 
เพิ่มความคล่องตัว

ในการรองรับ
ความหลากหลาย 

ของการจัด
การศึกษาและ

สร้างเสริมธรรมา   
ภิบาล 

มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมี

ส่วนร่วมจาก
ประชาชน 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการ

ประจ า 

นโยบายที่ 4 
เป้าหมายที ่

4.1 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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ที่ ชื่อโครงการ 
แผน

ยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาลหลัก 
นโยบายเร่งด่วน 

รัฐบาล นโยบายสพฐ. แผนงาน 

16. ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ด้านที่ 6 / 
ประเด็นที่ 21 

การป้องกันและ
เฝ้าระวัง 

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

นโยบายที่ 12 การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เป้าหมายที ่
12.1 แก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงการ
ราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่าย
ราชการประจ า 

ข้อ 4 
เป้าหมายที ่

4.6 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

17. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของสถานศึกษา 

ด้านที่ 6 / 
ประเด็นที่ 21 

การป้องกันและ
เฝ้าระวัง 

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

นโยบายที่ 12 
เป้าหมายที ่12.1 

การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงการ
ราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่าย
ราชการประจ า 

ข้อ 4 
เป้าหมายที ่

4.6 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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สรุปโครงการตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
1. โครงการงบภารกิจกลุ่ม 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการ
ลูกจ้างช่ัวคราวใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

1,000,000 1. เสนอโครงการ 
2. จัดประชุมหารือ ผอ.
กลุ่ม/หน่วย และ
ผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินการจัดท าสัญญา
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีใน สพป.ระนอง 
4. ด าเนินการจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน 
สพป.ระนอง 

ร้อยละ 90 ของการบริหารจัดการใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง  มีการบริหารจัดการการสนับสนุน
งานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

1 .  ส า นั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาระนอง มีลูกจ้างช่ัวคราว
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ช ก า ร ต า ม ก ร อ บ
อัตราก าลังที่ขาดแคลน ท าให้การบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่องานราชการและทุก
ภาคส่วน 
2 .  ส า นั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาระนอง มีการบริหาร
จัดการการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ      
ท า ใ ห้ ง า น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

บริหารงานบุคคล 
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2. โครงการงบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 16 โครงการ  งบประมาณ  2,000,000 บาท 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

1. ระบบการดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีน 

45,000 1. บ ารุงขวัญนักเรียนท่ีตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน 
3. กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 
4. กิจกรรมโครงการบ าบดั
ทุกข์บ ารุงสุข 
5. ประชุมกรรมการกองทุน 
6. ประเมินผลและรายงานฯ 

1. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับมี
อัตราการศึกษาต่อสูงขึ้น ร้อยละ 20 
2. นักเรียนที่ประสบปัญหาได้รับความ
ช่วยเหลือ ร้อยละ 100 
3. นักเรียนรู้วิธีในการปกป้องตนเองจาก
ภัยต่าง ๆ ร้อยละ 80 
4. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน    ร้อยละ 100 

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอือย่าง
ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
2. นักเรียนรู้ จักตนเองและปกป้อง
ตนเองได้ 
3. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 
4. นัก เรี ยนเรียนรู้อย่ างมีความสุข      
และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. คัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 
(ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/ระดับ
จังหวัด) 

15,000 1. การวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. การประเมินและคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/
จังหวัดระนอง 
3. สรุปผลการประเมิน 
 

1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
มี ความประพฤติดี  มี ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การศึกษาดี ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้
ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ที่จัด
การศึกษาได้ผลดี มีคุณภาพ ส่งผลให้
นักเรียนประสบผล ส าเร็จเป็นส่วนใหญ่ 
ได้รับการยกย่องสนับสนุนให้ได้รับรางวัล
พระราชทาน ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
2. นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา ที่เข้ารับการประเมินและ 

- นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานและคุณภาพ 
 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)   คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐานและคุณภาพตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ก าหนด สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
นักเรียนและสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพเพิ่มขึ้น 

  

3. รักษ์ป่า รักษ์น้ า 
ด้วยสองมือเรา 
ปีงบประมาณ 
2565 

5,000 1. ประชุมคณะท างาน  
2. จัดกจิกรรมรักษ์ป่า รักษ์
น้ า ด้วยสองมือเรา 
3. สรุปผล 

1. บุคลากรในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับ
การปลูกฝังจิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
2. บุคลากรในสังกัดมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ร้อยละ 100 

1 .  บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด มี จิ ต ส า นึ ก             
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม 
2. บุคลากรในสังกัดมีจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

4. บริหารงานกลุ่ม
อ านวยการให้มี
ประสิทธิภาพ 

117,000 1. การประชุมผู้บรหิาร
การศึกษาผู้บริหาร 

สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  
2. การติดตามและรายงาน
ผลการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้ าใจ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น เพื่อใช้เป็น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ไ ป             
ในแนวทางเดียวกัน 
2.  ร้ อยละ  100 ของบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด ได้จัดกิจกรรมวันส าคญั
ประจ าปีร่วมกัน 

เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู  และบุคลากรทาง     
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

อ านวยการ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)  3. จัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ 

ช่องทางการประสานงานให้
มีความความพร้อมและเอื้อ 
ประโยชน์  สะดวกต่อการ
ประสานงาน รวมทั้งประดับ
อาคารสถานที่และซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ จัดท าพวงมาลา 

พานพุ่มดอกไม้สด และวัสดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ งานรัฐพิธี 

   

5. เสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความรู้ ด้านวินัย 
คุณธรรม และ
จริยธรรมข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

40,000 1. ด าเนินการอบรมโดย
วิธีการบรรยาย 
2. ประเมินและสรุปผล
โครงการ 
3. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่เข้าร่วม
อบรมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาศักยภาพด้านวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม และเป็นการป้องกันตนเอง มิให้
กระท าผิดวินัย 

-  ผู้ บริหารสถานศึกษา หรือผู้ แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความรู้
ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพด้าน
วินัย คุณธรรม และจริยธรรม และเป็น
การป้องกันตนเอง มิให้กระท าผิดวินัย 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและ
สังคม 

กฎหมายและคด ี
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
งบประมาณการเงิน 
การคลัง และการ
พัสด ุ

50,000 1. ประชุมเสริมสร้างความรู้
ด้านพัสดุให้กับโรงเรียนที่
ได้รับงบประมาณ 
 2. พัฒนาระบบการพิมพ์   
สลิปเ งินเดือนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้และสิทธิประโยชน์
ข อ ง ผู้ ที่ จ ะ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ
ราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้และสิทธิประโยชน์
ของผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
5. การพัฒนาทะเบียนคมุ
เงินประกันสญัญาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 90 
2. ผู้เกษียณอายุราชการได้รับเงินบ าเหน็จ
บ านาญในเดือนตุลาคม 2565 ครบ       
ทุกคน 

-  ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาระนอง มีผลการประเมิน
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

7. บริหารงานกลุ่ม
นโยบายและแผนให้
มีประสิทธิภาพ 

70,000 1. เสนอโครงการ/แต่งตั้ง
กรรมการ 
2. ด าเนินการตามกิจกรรม 
3. ตดิตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินงาน 
4. สรุปรายงานผล  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามความ
ต้องการ จ าเป็นและขาดแคลน และได้รับ
การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
การใช้งบประมาณ ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
2. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ด าเนินการ
ตามโครงการและกิจกรรมที่ ระบุ ไว้          
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. สพป.ระนอง มีการติดตามการใช้
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดเป็นไป
ตามก าหนด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. สพป.ระนอง มีเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
เล่มรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อน าไป
รายงานการติดตามในระบบที่ สพฐ. 
ก าหนด 
3. สพป.ระนอง สามารถพัฒนาองค์กร
ทั้ งระบบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์       
การประเมินคุณภาพมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

นโยบายและแผน 

8. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

613,000 1. พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 
21 
2. นิเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพภาพ 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด
ส ามารถจั ดท าและพัฒนาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาพุทธศักราช 2563 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่จัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

1. นักเรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาการศึกษาชาติตามบริบทของ
ชุมชน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา  มี สมรรถนะในการ
ปฏิบัติ งานสอดคล้องกับมาตรฐาน
ต าแหน่ งและจรรยาบรรณวิชา ชีพ 
ร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
สู่คุณภาพผู้เรียน 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)  4. ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
5. พัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
6. ส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
7. สรรคส์าร...ปัน
ประสบการณ์การอ่าน      
ปีการศึกษา 2564 
8. นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.
ระนอง ครั้งที่ 2 
 

3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวิธีการปฏิบัติการสอนที่ดี สร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
4 .  ร้ อ ยละ  100  ของนั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียน ใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาระนอง ท่ีได้รับการคัดกรอง
ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย 
5. ร้อยละ 3 ของคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
6. ร้อยละ 80 โรงเรียนในสังกัดที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่
ได้รับการสนับสนุนสื่อ เอกสาร ต ารา     
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด      
ที่จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ
การนิเทศการศึกษา 

3. โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพ บริหาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรอง
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
4 .  ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาระนอง มีข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

9. น้อมน าศาสตร์
พระราชาและ
พัฒนาองค์กร
คุณธรรมต้น
แบบอย่างยั่งยืน 

68,000 1. ทุกกลุ่มงานปฏบิัติตาม
นโยบายและกิจกรรม
ส่งเสริมความดีตามที่
ข้อตกลงที่ก าหนด และ
ขับเคลื่อนด้วยกจิกรรม 
“ปัญหาที่อยากแก้กิจกรรม
ที่อยากท า”  
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
“ ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากท า” 
3. กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง รับการประเมิน
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศรร.) 
4. การประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน  ของทุกกลุ่ม ๆ 
ทุกสัปดาห์ และสรุปผลเป็น
ภาพรวมขององค์กร    
 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด        
มี การด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 
3. ร้อยละ 90 ของกิจกรรมส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม เป็นไปตามเป้าหมายประสบ
ความส าเร็จ 
4. ร้อยละ 80 ของพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก
ของบุคลากร หลังจากร่วมกิจกรรม ปัญหา
ที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
น้อมน าศาสตร์พระราชา มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษา 
6. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดที่
ขอรับการประเมินและผ่านการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 

1. นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม
พื้นฐาน เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่ งชาติ ฉบับที่  1  (พ .ศ . 
2559-2564) 
2. โรงเรียนในสังกัด และ สพป.ระนอง 
เป็นองค์กรคุณธรรมมีระบบการท างานที่
เป็นสังคมแห่งคุณธรรม มีความมั่นคง    
มั่งคั่งและยั่งยืน 
3. สถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)   

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)  5. การนเิทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล     
และช่วยเหลือการด าเนิน 
งานองค์กรคุณธรรม 
6 .  ถอดบทเ รี ยนองค์ กร
คุณธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
ส รุ ป ผ ลก า รด า เ นิ น ง าน 
รายงานผล และจัดท ารูปเลม่ 

   

10 น้อมน าพระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ “ตลาดนัด
วิชาการ สะพาน
เชื่อมโยง สู่โลก
อาชีพ” ครั้งท่ี 3 
 

213,200 1. ประชุม คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
2. ด าเนินการโครงการน้อม
น าพระบรมราโชบายด้าน
การศึ กษา  สู่ ก า รปฏิบั ติ  
“ตลาดนัดวิชาการ สะพาน
เช่ือมโยง สู่โลกอาชีพ”  ครั้ง
ที่  3 ประจ าปี การศึกษา 
2564 
3. นิทรรศการ “ตลาดนัด
วิชาการ สะพานเช่ือมโยงสู่
โลกอาชีพ” 
4. ประชุม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (PLC) 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทั กษะการ เ รี ยนรู้ ใ นศตวรรษที่  21        
โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน         
มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน     
มีความพึงพอใจในการร่ วมกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ มีคุณภาพสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติตามบริบท
ของชุมชน 

1.  นักเรียน ได้รับการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ มีคุณภาพสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาการศึกษาชาติตามบริบทของ
ชุมชน 
2. โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพ บริหาร
จั ดการ โดยใ ช้พื้นที่ เป็นฐาน มี การ
ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

11 การพัฒนาผู้ เรียน
ตามศักยภาพสู่โลก
กว้าง ส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาระนอง 

216,800 1. ประชุมวาง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ  
2. กิจกรรม “เกียรติยศ
ศักดิ์ศรี เก่ง ดี เด็กระนอง” 
3. สะท้อนผล สรุปผล 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (PLC) 
เพื่อศึกษาผลของการด าเนิน
กิจกรรม วางแผนพัฒนาใน
ครั้งต่อไป 
 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีความ
ประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  เกิดขวัญ    
และก าลังใจ ในการพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้ร่วมงาน และแขกผู้มีเกียรติ 
มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์   
ซึ่งกันและกัน 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แ ละประสบการณ์ทา งด้ านทั กษะ
วิชาการ  
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาตน เอ ง ให้ มี ศั ก ยภาพสู งขึ้ น 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความสัมพันธ์     
อันดีต่อกัน  และก่อให้ เครือข่ายการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการมีความเข้มแข็ง
ยิ่งข้ึน 

นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผล 

12. เครือข่ายการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ป ฐ ม วั ย 
สร้างฐานคนดีเมือง
ร ะ น อ ง  ( Ranong 
Network 
Childhood  
Development : 
(RNCD) 

150,000 1. ประชุมวางแผนการ
จัดเตรียมกิจกรรม / 
ออกแบบกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
3. นิเทศตดิตามผลและ
ประเมินผล 
4. ข้ันสรุป รายงานผล และ
ปรับปรุง 

1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ 100     
มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และมีวิธีการที่เปน็
เลิศที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มีพัฒนาการ   
ทุกด้านอยู่ในระดับดี 
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 มีความพร้อม
เข้าเรียนช้ันท่ีสูงขึ้น 
 

1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้  
ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และมีวิธีการที่เป็นเลิศที่ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความ
พร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีความพร้อมเข้าเรียน      
ช้ัน ป.1 
3. โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพ  
 

นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผล 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)   4. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ 95 ใช้
สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยให้สูงขึ้น 
5. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ 95       
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน    
ใ ช้ สื่ อ น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถทางภาษาด้านการฟัง   
และการพูดของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้น 
5. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน    
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

 

13. พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

180,000 1. การประเมินสมัฤทธิผล  

การปฏิบัต ิงานในหน้าท่ี  

เพื่อพัฒนาการศึกษา
ต าแหน่งผู้บรหิาร
สถานศึกษา สังกดั สพฐ.     
ในระยะเวลา 1 ปี 
2. อบรม/พัฒนาครูผู้ช่วย 
3. เสรมิสร้างศักยภาพ
ข้าราชการคร ูบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง 

ประจ าก่อนเกษียณอายุ
ราชการ 
4. พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการคร ูบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง 

ประจ า 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 
1. มีการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2. มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สพป.ระนอง ท่ีสูงขึ้น 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้าง มีสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  การมี
ความรู้  มีความเข้าใจ  มีทักษะ  และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาของ
หน่วยงานระดับสูงทุกระดับ ตลอดจน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่สูงข้ึน 
 

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)    3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  และลูกจ้าง  มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความ
โปร่งใส โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

14 ติดตาม สนับสนุน 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000 1. ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (การใช้ 
DLTV, DLIT, ระบบ
อินเทอร์เน็ต) สถานศึกษา 
2. ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ
ระบบการจัดเก็บข้อมลู
นักเรียนรายบุคคล(DMC) 
3. ก ากับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือระบบการบริหาร
จัดการส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My-Office) 
 

- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

-  โรงเรี ยนและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง สามารถ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล (DLICT) 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)  4. ปรับปรุงระบบ เว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง (rnedu.go.th) 

   

15 ตรวจสอบ ติดตาม 
ให้ค าปรึกษาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

60,000 1. ตรวจสอบ ติดตาม ให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
ตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
2. บริการให้ค าปรึกษาผ่าน
คลินิก “บริการให้
ค าปรึกษา” และผ่านระบบ
ออนไลน ์
3. งานบริหารการตรวจสอบ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. จ านวนครั้งที่เปิดบริการให้ค าปรึกษา
ผ่านคลินิกบริการให้ค าปรึกษาหรือผ่าน
ระบบออนไลน์ อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง 
3. ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 18 ชม. 
4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการ
ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน า
การปฏิบัติงานด าเนินการตามข้อเสนอ  
ปฏิบั ติ ง านได้ อย่ า งถู กต้ อ งครบถ้ วน       
เป็น ไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ ได้รับการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจน าข้อเสนอ 
แนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ ติดตาม   
ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม ดูแลที่ดี ช่วยให้การบริหาร
จัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ      
มีข้อมูลและรายงานทางการเงินบัญชี 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ สามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม 
 2. ผู้บริหารของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น าผลการตรวจสอบภายในไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและ
ควบคุมก ากับ ติดตาม ดูแลที่ด ี
3. ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา น าความรู้ที่ ได้รับจากการ
พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตรวจสอบภายใน 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)   6. ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการผ่านคลินิกบริการให้ค าปรึกษาหรือ
ผ่านระบบออนไลน ์

4. ผู้ที่ขอรับบริการด้านการให้ค าปรึกษา
น าความรู้ ที่ ได้ รั บไปปรั บใ ช้ ในการ
ปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

16 เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ งานด้าน
งบประมาณขอ ง
สถานศึกษา 

77,000 1. จัดประชุมซ้อมความ
เข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติงานแก่ผูต้รวจสอบ
ภายในประจ าเครือข่ายการ
จัดการศึกษา ผ่านระบบ 
Video Conference 
2. ตรวจสอบ ติดตาม ให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับ
การตรวจสอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ 
หรือบริการให้ค าปรึกษาจากผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา   
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ติ ดตาม ให้ ข้ อ เสนอแนะ       
ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ จาก        
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัด
การศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้ อ บั ง คั บ  ค า สั่ ง  ม ติ คณะรั ฐ มนตรี           
และนโยบายที่ก าหนด  มีข้อมูลรายงาน
ทางการเงิน บัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน    
3. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีความพึง
พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อเสนอแนะ      
ท่ี ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม                
ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะของ         
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัด
การศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม ดูแลท่ีดี ช่วยให้การบริหาร
จัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลและรายงาน
ทางการเงิน บัญชี ถูกต้อง และสามารถ
บริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่ าง คุ้ม ค่า 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริหารของ สพท. น าผลการด าเนินงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการ
จัดการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหาร จัดการและควบคุมก ากับ ติดตาม 
ดูแลท่ีด ี
 

ตรวจสอบภายใน 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มรับผิดชอบ 

 (ต่อ)    3. ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาน าผลการด าเนินงานของผู้ตรวจ 
สอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการ 
ศ ึกษาไปใช ้ประ โยชน ์ในการวางแผน
ปฏิบัติ การตรวจสอบประจ าปี 
4. ผู้รับบริการด้านการให้ค าปรึกษาน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย 
5. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการ
จัดการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ตรวจ สอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะหรือ
บริการให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาภายใน
เครือข่าย ตลอดจนน าไปปรับใช้ในการ
พัฒนางานของตนเองและสถานศึกษา
ภายในเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณค่าในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 5  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื ่องมือสำคัญสำหรับ            
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการการศึกษาเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 – 2565  
 เพื่อการการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้อง   
กับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การเผยแพร่กรอบทิศทางการพัฒนาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ 
  2. การบูรณาการทรัพยากรและการทำงานของบุคลากรทุกกลุ่มงาน 
  3. การมีส่วนร่วมในการทำงาน โครงการต่าง ๆ  
  4. โครงการ กิจกรรม ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเพิ่มความเข้มข้นในการลงพ้ืนที่    
ไปยังสถานศึกษาเพ่ือติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างเชิงประจักษ์ 
  5. การบริหารงบประมาณยึดระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับ
ของผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา รองผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                 
และผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจงาน 
  7. การปร ับแผนปฏิบ ัต ิการประจำปี 2565 กรณีท ี ่สำน ักต ่าง ๆ ในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์มาให้ดำเนินการซ้ำซ้อน      
กับโครงการและงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
บริหารงบประมาณ โครงการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอการปรับโครงการ งบประมาณ 
เพ่ือการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ในระหว่างปี 
  8. โครงการที ่ลงพื ้นที ่เพื ่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน จะต้องจัดทำปฏิทิน       
และแผนการดำเนินงานเพื่อการบูรณาการและจัดการทรัพยากร 
  9. เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระนองและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง 

การติดตามและประเมินผล 
 1. ทุกโครงการต้องกำหนดตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
รวมถึงกิจกรรมในโครงการต้องสามารถวัดผลประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
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 3. การปรับเปลี ่ยนโครงการ งบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ จะต้องแจ้งกลุ ่มนโยบาย       
และแผนทราบ เพ่ือการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ 
 4. เมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยคำนึงถึงมิติ    
ด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและเอกสาร หลักฐาน รูปภาพ ฯลฯ อ้างอิงทุกโครงการ 
 5. ควรให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานทั้งผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และนำข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนต่อยอดการพัฒนา 
 การบริหารงบประมาณ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละห้วงเวลา
แล้ว องค์กรจะมีรายงานการบริหารจัดการศึกษาทุกงบประมาณ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนำมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. มีความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในแต่ละระดับ 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภายนอกอื่น ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
 5. มีการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 6. การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการบริหารอย่างเหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า 
 7. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์         
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานและองค์กร           
ที่เก่ียวข้องเชื่อมั่นในการดำเนินงานและให้ความสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่ แนวปฏิบัติ ระยะเวลา 
1 แจ้งนโยบาย กรอบทิศทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพฐ./

สพป.ระนอง ให้บุคลากรในสำนักงาน สถานศึกษาได้รับทราบ และดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2564 

2 - แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ เพือ่บริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2564 

3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) มกราคม 2565 
4 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เมษายน 2565 
5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) กรกฎาคม 2565 
6 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2564 – กันยายน 2565) ตุลาคม 2565 
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ที่มา : http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx 
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ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดระนอง 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : https://www.niets.or.th/ 
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ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดระนอง 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : https://www.niets.or.th/ 
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ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : https://www.niets.or.th/ 
 
 
 
 
 
 



 
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Annual Action Plan 2022 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office หน้า ๒๓๘ 
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คณะทำงาน 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายสุชีพ  ชว่ยแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
2. นางสุทธิรา  หงส์เจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
3. นายกิตติภพ  สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
4. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
1. บุคลากรกลุ่มอำนวยการ 
2. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
6. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. บุคลากรกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
8. บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี 
9. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล (ICT) 
10. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
รวบรวมข้อมูล/พิมพ์/ออกแบบ 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
2. นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางมณวดี  ดุลยรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาวสุภัคธณิดา  รักร่วม เจ้าพนักงานธุรการ 
 




