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คำนำ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เล ่มน ี ้ข ึ ้น เพ ื ่อให ้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังก ัดใช ้เป ็น กรอบ                              
ในการดำเนินงานและขับเคลื ่อนการบริหารจัดการศึกษา  และนำนโยบาย จุดเน้นกำหนดตัวชี ้วัด
ความสำเร็จในการมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา มุ่งเน้น Thailand 4.0 โดยในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสาระสำคัญประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดความสำเร็จแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณ โดยผ่านคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นไปในทิศทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และฉบับปรับปรุง                   
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ               
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบคุณผู ้เกี ่ยวข้อง                
ทุกระดับ ที่ได้ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนร่วมระดมสมองเพื่อการวางแผน                   
จนตกผลึกเป็นองค์ความรู ้ในการจัดทำแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล ่มนี้                     
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารนโยบาย แนวทางการดำเนินงานสู่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางกา รศึกษา                
ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

       ธันวาคม 2565 
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สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1 
 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ 7 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 9 
 บทบาทหน้าที่ 9 
 การบริหารจัดการศึกษา 10 
 โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 11 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 12 
 เครือข่ายสถานศึกษา 13 
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 15 
 ข้อมูลเด็กออกกลางคัน 22 
 ข้อมูลเด็กพิการ 23 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 25 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 
 สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 30 
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37 
 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนที่เกี่ยวข้อง 37 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 38 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 40 
 แผนปฏิรูปประเทศ 43 
 แผนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) 45 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 47 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 54 
 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 55 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 55 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 55 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 58 
 แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคต 61 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพองค์กร 64 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) รูปแบบกลยุทธ์ของ TOWS Matrix 64 
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สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 81 
 วิสัยทัศน์ 81 
 พันธกิจ 81 
 เป้าประสงค์ 81 
 กลยุทธ์ 83 
      กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 83 
      กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 

                    วัยเรียนทุกคน 
85 

      กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                   ในศตวรรษท่ี 21 

88 

      กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 94 
ส่วนที่ 5 งบประมาณและโครงการ 100 
 ความสอดคล้องของโครงการเชื่อมโยงแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 102 
 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 118 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 161 
 - โครงการบริหารจัดการลูกจ้างชั ่วคราวในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง 
162 

 - โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 

170 

 - โครงการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) 

175 

 - โครงการขับเคลื่อนภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ 183 
 - โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 193 
 - โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 202 
 - โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 209 
 - โครงการสถานศึกษาปีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 216 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

222 
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 สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง  หน้า 
 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง 

และการพัสดุ 
228 

 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 235 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

242 

 - โครงการตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

249 

 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา 261 
 - โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ 

กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
270 

 - โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและอ่ืน ๆ  278 
 - โครงการพัฒนาดูแลอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 284 
 - โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 289 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
294 

 - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 299 
 - โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 306 
 - โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function)

เด็กปฐมวัย 
313 

 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

319 

 - โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 325 
 - โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
332 

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  
สพป.ระนอง 

338 

 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

344 

 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 351 
 - โครงการนวัตวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง ครั้งที่ 3 358 
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 สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง  หน้า 
 - โครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
364 

 - โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 372 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 379 
 - โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการ 

ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

385 

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที ่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

391 

 - โครงการพัฒนาการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ ปีงบประมาณ 2566 

399 

 - โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ เพื ่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

405 

 - โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 411 
 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
417 

 - โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมว ัย สร ้างฐานคนดีเม ืองระนอง Ranong 
Network Childhood Development: (RNCD) 

424 

ส่วนที่ 6 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 436 
ภาคผนวก 439 
คณะทำงาน 442 
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 สารบัญตาราง 

เรื่อง  หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(อ.ก.ต.ป.น.) 
12 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเครือข่ายการจัดการศึกษา 14 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 15 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามประเภทของกลุ่มเครือข่ายการจัด

การศึกษา 
16 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามระดับการจัดการศึกษา 20 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 20 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนอง 
21 

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

22 

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

22 

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลเด็กพิการ ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 

23 

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

24 

ตารางที่ 12  แสดงข้อมูลเด็กความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 254 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

24 

ตารางที่ 13 แสดงงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา จำแนกตามประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

25 

ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 26 
ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 27 
ตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 
28 

ตารางที่ 17 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 29 
ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลนักเรียนปกติท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ ระดับ 3 30 
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 สารบัญแผนภูม ิ

เรื่อง  หน้า 
แผนภูมิที่ 1 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 16 
แผนภูมิที่ 2 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 21 
แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 26 
แผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  27 
แผนภูมิที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 28 
แผนภูมิที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 29 
แผนภูมิที่ 7 แสดงข้อมูลนักเรียนปกติท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพ ระดับ 3  30 
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น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัต ิ

“ศาสตร์พระราชา” ตำราแห่งชีวิต 
 

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
 

 “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส    
ให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับ
หน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
 

 ในโอกาสนี ้ ผมขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว มหาวชิราลงกรณ            
บดินทรเทพยวรางกูร อันมีใจความสำคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่า
พวกเราทุกคนควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า 
 

 “ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
รัชการที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดยะระเวลา 70 ปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการ 
และการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจำวัน อันจะเป็น              
สิริมงคล เป็นพระคุ้มครองและเป็น “แสงสว่างนำทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราช
ปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา               
ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น นอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน”                
แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน 
ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศล
กับตนเองด้วย...” นะครับ 
 

 “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการ
ทรงงานที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนง               
ที ่ ได้นำเสนอในรูปแบบต่ าง ๆ สู ่สายตาประชาชนและเยาวชนรุ ่นใหม่ให้รับรู ้ เข้าใจได้ลึกซึ ้ ง                        
และถ่องแท้มากยิ่งขึ้น เพ่ือสามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

23 หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที ่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
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มิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิต 
การทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงาน
ของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1) จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
  ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้นทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามเป้าหมาย 
 2) ระเบิดจากภายใน 
  จะทำการใด ๆ  ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด
ความเข้าใจและอยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุย
หรือประชุมกับลูกน้องเพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
 3) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
  ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะ
มองข้าม แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ  เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ  ทีละจุด             
เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยมองไปที่เป้ามายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทำจาก
จุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวด
หัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัว              
ให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...” 
 4) ทำตามลำดับขั้น 
  เริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับ
ต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่าย... ในหลวง
รัชการที่ 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้น                
จึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน และสิ ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนนแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอดี พอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2517 
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 5) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
  การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคม
วิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน 
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา 
คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะนำเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 6) ทำงานแบบองค์รวม 
  ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 7) ไม่ติดตำรา 
  เมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยึดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่
การยึดติดอยู่กับแค่ในตำราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎี             
มากจนเกินไปจนทำอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราทำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม
และจิตวิทยาด้วย 
 8) รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
  ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหา             
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ใน
ภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้ เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัส            
ตอนหนึ่งว่า “...ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ” 
 9) ทำให้ง่าย 
  ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ            
ไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
และระบบนิเวศโดยรวม “ทำให้ง่าย” 
 10) การมีส่วนร่วม 
  ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่                 
ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟัง
ความคิดเห็น แม้กระทั้งการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื ่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญา                 
และประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั้นเอง” 
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 11) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
  ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัส             
ตอนหนึ่งว่า “...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวมอ้ันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำราญด้วยซ้ำว่า               
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่าให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้
อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถ
ที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 
 12) บริการที่จุดเดียว 
  ทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริการศูนย์การศึกษา การพัฒนาหลายแห่ง              
ทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื ่องรู ้รัก
สามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 13) ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว รัชกาลที ่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการ                      
ให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการ
แก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 
  ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบำบัดน้ำเน่าเสีย โดยให้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ 
 15) ปลูกป่าในใจคน 
  การจะทำการใดสำเร ็จต ้องปล ูกจ ิตสำนึกของคนเส ียก ่อน ต ้องให ้ เห ็นคุณค่า                       
เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทำ... “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ คนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น               
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
 16) ขาดทุนคือกำไร 
  หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” 
และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 17) การพึ่งพาตนเอง 
  การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นตอนไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
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 18) พออยู่พอกิน 
  ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
 19) เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชการที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตให้ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล 
องค์กรและชุมชน 
 20) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
  ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าวผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 21) ทำงานอย่างมีความสุข 
  ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเรา
จะชนะ สนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้วหรือ 
 22) ความเพียร 
  การเริ ่มต้นทำงานหรือทำสิ ่งใดนั ้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทน              
และความมุ่งมั่น ดังเช่น พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่าย
น้ำต่อไป เพระถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 
 23) รู้ รัก สามัคคี 
  * รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
  * รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไข
ปัญหานั้น 
  * สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจกัน 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
2.1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว - ดี 
2.2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
2.3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว 
2.4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 3. มีงานทำ มีอาชีพ 
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก              
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
 3.2 การฝึกฝน อบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น 
และมีงานทำในท่ีสุด 
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหนา้ที่
เป็นพลเมืองด ี
  4.3 การเป็นพลเมืองดีคือ 
 

   “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร” 
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  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป ็นไปตามอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา           
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น  

(2) ว ิเคราะห์การจัดต ั ้งงบประมาณเง ินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา                      
และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 
รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา                   
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา                   
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ         
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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   (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครฐั 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (12) ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น       
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แบ่งส่วนราชการ
ตรากฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พุทธศักราช 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 ดังนี้ 

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) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
   (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตที่พื ้นที่
การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน         
ที่เก่ียวข้อง  
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  (2) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
   (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณ 
   (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผล
การปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
   (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั ้ง ยุบ รวม เลิก              
และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา 
   (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
   (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 
   (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
  (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
  (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
  (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกบังานบริหารสินทรัพย์ 
  (จ) ให ้คำปร ึกษาสถานศึกษาเก ี ่ยวก ับการดำเน ินงานบร ิหารการเงิน                   

งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
  (ฉ) ปฏิบัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานอ่ืน                    

ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (ก) วางแผนอัตรากำลงั และกำหนดตำแหน่ง 
  (ข) ส่งเสริม สนับสนนุการมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน 

และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

  (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหนจ็ความชอบและทะเบียนประวตัิ 
  (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงนิเดือนและค่าจ้างประจำ 
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตา่ง 

ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ 
  (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

และการดำเนินคดีของรัฐ 
  (ฌ) ปฏิบัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานอ่ืน               

ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป       

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู             

และบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ)  ดำเนินการเกี ่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครู             

และบุคลากรทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษาระดับกอ่นประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

  (ค) วิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัด และการ
ประเมินผลการศึกษา 

  (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
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  (ช) ปฏิบัต ิงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                  
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ              
และสถาบันสังคมอ่ืน 

  (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้อง  กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ     
ยุวกาชาด  เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิ
เด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

  (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน 

แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบ ัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานอ่ืน               

ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ดำเนินงานเกี ่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี ตรวจสอบระบบ        
การดูแลทรัพย์สิน 
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   (ข) ดำเนินงานเกี ่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงาน หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 
   (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
   (ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
   (จ) ปฏิบัต ิงานร่วมกับหร ือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานอ่ืน                  
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็น (10) ของข้อ 7 แห่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 

  (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
   (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
   (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
   (ง) ดำเนินการเกี่ยวการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
   (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
   (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื ่นๆ    
ของรัฐ 
   (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางาน
กฎหมาย  และงานคดีของรัฐ 
   (ญ) ปฏิบัต ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานอ่ืน                   
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์   

 จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และประเทศ         
สหภาพเมียนมาร์ โดยมีระยะทางจากกรุงเทพมหานครผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) ประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื ้อที ่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
2,061,278 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับที ่60 ของประเทศไทย เป็นพื้นที่ราบ 14% และภูเขา 
86% มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามัน จำนวน 62 เกาะ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้ 

 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ    อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    อำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  

     และอำเภอไชยา  อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านตาขุน  

     อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ    อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอคีรีรัฐนิคม  

     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทะเลอันดามัน 
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แผนที่จังหวัดระนอง 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : แสดงแผนที่จังหวัดระนอง 

 

 

ที่มา : เว็บไซต์คลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 สถานที่ตั้งและการติดต่อสื่อสาร 

 ตั้งอยู่เลขท่ี  2/10 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
 โทรศัพท์ : 0-7780-0008, 0-7780-0025-28 ต่อ 101-118 
 โทรสาร : 0-7780-0027, 0-7780-0026 
 Website : http://www.rnedu.go.th 

บทบาท หน้าที ่
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
และการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
โดยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (เป็นอำนาจ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ❖ จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง                
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการ               
ของท้องถิ่น 
  ❖ กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ❖ วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณ ตลอดจนงบเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษา                    
และเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ❖ ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
  ❖ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
  ❖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
  ❖ ประสานการระดมทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา 
  ❖ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา 
  ❖ ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
  ❖ ดำเนินการประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื ้นที่
การศึกษา 

http://www.rnedu.go.th/
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  ❖ ประสานส่งเสริมการดำเนินงานขององค์คณะบุคคล อนุกรรมการ และคณะทำงาน          
ด้านการศึกษา 
  ❖ ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ❖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้ระบุเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ   
และหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผอ.สพป.ระนอง 

คณะกรรมการ
เครือข่าย   
การจัดการ

ศึกษา              
8 เครือข่าย 

รอง 

ผอ.สพป.ระนอง 

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 

กลุ่มกฎหมาย 

และคด ี

คณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

(อ.ก.ต.ป.น.) 

สถานศึกษา 78 แห่ง (77 โรง 1 สาขา) 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 1. ผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ร้อยตรีชรุณ  สุนทรนนท์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

  3. -ว่าง-  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                      ของเอกชน 

 4. นายมนตรี  สังข์ชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
 5. นายวันชาติ  สุทธิศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. นางสิรินทร  วงศ์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 
 7. นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
 8. นางพวงผกา  เชาว์ไวย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
             (อ.ก.ต.ป.น.) 
 

เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการ 

1 เพชรอันดามัน 

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นายปรีชาพล ทองพลอย   
นางปรารถนา  แสงระวี 
นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต 
นางสาวทัญษา  คุ้มเพชร 

2 คุรุรัตนรังสรรค ์

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นางสาวอัจฉราวดี อรา่มวิทยานุกูล 
นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร 
นางสาวรัตนาพร  หะวานนท ์
นางมณวดี  ดลุยรตัน ์
นางสาวกชพร  ณ ระนอง 

3 หงาวโตนเพชร 

นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 
นางสาวกนกพร  นานอก 
นางสาวธนพร  กุลสวสัดิ ์
นางอรพินท์  คงทอง           
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เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการ 

4 ละอุ่นก้าวหน้า 

นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ 
นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ 
นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ ์
นางสาวกัลยวรรธน์  อินริสพงษ์    
นางสาวกรรณิการ์  ชูศร ี

5 กะเปอร์พัฒน์ 

นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ 
นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร ์
นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค 
นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง 
นางสาววันเพ็ญ คชการ  

6 ปัทมคีร ี

นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ 
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน         
นางอรุณศรี  ศลิาพันธ ์
นางอุราวรรณ  ผู้วานิช 
นางพรทิพา  มีกุล 

7 คอคอดกระ- พระขยางค ์

นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ 
นายษณกร เสนาะเสยีง 
นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย ์
นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ 
นางสาวอรพรรณ  ธนบัตร 

8 ศิลาสลัก 

นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ 
นางนันท์นภัส สักขาพรม 
นางสาวชิราภรณ์  หัตถา 
นางสุดา  เจี่ยกญุธร 
นางอัจฉรา  วิเศษ 

 

 

 

 

เครือข่ายสถานศึกษา   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการรวมโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ใกล้กัน     
7 - 15 โรงเรียน จัดตั้งเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 8 เครือข่าย ตามข้อมูลพื้นฐาน  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลเครือข่ายการจัดการศึกษา 

เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ประธานเครือข่าย/ที่ต้ัง

เครือข่าย 

1 เพชรอันดามัน นางสุทธิรา หงษ์เจรญิ 
นายปรีชาพล ทองพลอย   
นางปรารถนา  แสงระวี 
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           

ว่าท่ีร้อยตรีชรณุ  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 

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 ี
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เครือข่าย 
การจัดการศึกษาท่ี 

ชื่อเครือข่าย คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ประธานเครือข่าย/ที่ต้ัง

เครือข่าย 
8 ศิลาสลัก นายกิตตภิพ  สระสงครามภ ู

นางนันท์นภัส สักขาพรม 
นางสุดา  เจี่ยกญุธร 
นางอัจฉรา  วิเศษ 

นายสุพจน์  แก้วกับทอง 
โรงเรียนนคิมสงเคราะห ์

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีสถานศึกษาในสังก ัด 78 แห่ง            
(77 โรงเรียน 1 สาขา) มีหน้าที ่จ ัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับเพื ่อให้บริการ                     
แก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 
 

ขนาดโรงเรียน/ 
จำนวนนักเรียน 

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

เล็ก (1-120 คน) 8 3 4 11 2 28 36 
กลาง (121-600 คน) 16 5 7 10 7 45 58 
ใหญ่ (601-1,500 คน) 2 - 1 2 - 5 6 

รวม 26 8 12 23 9 78 100 
 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

 จากตารางที่ 3 พบว่า สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 1-120 คน 
จำนวนโรงเรียน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 121-600 คน 
จำนวนโรงเรียน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58 และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน 601-1,500 คน 
จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ 
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แผนภูมิที่ 1 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 จำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามประเภทกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา                    
ปีการศึกษา 2565  

ที ่
เครือข่าย 

การจัดการศึกษา 
ที ่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

1. เพชรอันดามัน 1. บ้านเกาะพยาม เกาะพยาม เมือง 
2. บ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมือง 
3. บ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมือง 
4. บ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมือง 
5. บ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมือง 
6. บ้านบางริ้น บางริ้น เมือง 
7. บ้านบางกลาง บางริ้น เมือง 
8. ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมือง 
9. วัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมือง 

 

 

28, 36%

45, 58%

5, 6%

จ านวนขนาดโรงเรียน

เล็ก กลาง ใหญ่
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ที ่
เครือข่าย 

การจัดการศึกษา 
ที ่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

2. คุรุรัตนรังสรรค์ 1. อนุบางระนอง เขานิเวศน์ เมือง 
2. ชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมือง 
3. บ้านหินดาด ทรายแดง เมือง 
4. บ้านทรายแดง ทรายแดง เมือง 
5. บ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมือง 
6. บ้านบางนอน บางนอน เมือง 
7. เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมือง 
8. บ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมือง 
9. บ้านหินช้าง ปากน้ำ เมือง 

3. หงาวโตนเพชร 1. บ้านทุ่งหงาว หงาว เมือง 
2. บ้านท่าฉาง หงาว เมือง 
3. บ้านหาดทรายดำ หงาว เมือง 
4. บ้านหาดทรายดำ  

(สาขาบ้านหน้านอก) 
หงาว เมือง 

5. บ้านนกงาง ราชกรูด เมือง 
6. บ้านราชกรูด ราชกรูด เมือง 
7. บ้านขจัดภัย ราชกรูด เมือง 
8. บ้านคลองของ ราชกรูด เมือง 

4. ละอุ่นก้าวหน้า 1. บ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น 
2. ทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น 
3. วัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น 
4. ทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น 
5. ระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น 
6. บ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น 
7. บ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น 
8. บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น 
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ที ่
เครือข่าย 

การจัดการศึกษา 
ที ่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

5. กะเปอร์พัฒน์ 1. ประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์ 
2. ชนม์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์ 
3. บ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์ 
4. บ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์ 
5. อนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์ 
6. บ้านทองหลาง กะเปอร์ กะเปอร์ 
7. บ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 
8. บ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์ 
9. บ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์ 
10. บ้านนา บ้านนา กะเปอร์ 
11. บ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ 
12. บ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ 

6. ปัทมคีรี 1. บ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ 
2. บ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ 
3. บ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ 
4. บ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ 
5. บ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ 
6. บ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ 
7. ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ 
8. บ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ 
9. บ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ 

7. คอคอดกระ- 
พระขยางค์ 

1. กระบุรี น้ำจืด กระบุรี 
2. บ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี 
3. บ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี 
4. บ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี 
5. บ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี 
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 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
เครือข่าย             

การจัดการศึกษา 
ที ่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ 

  6. ไทยรัฐวิทยา 97  
(บ้านบางบอน) 

บางใหญ่ กระบุรี 

7. บ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี 
8. บ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี 
9. บ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี 
10. บ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี 
11. บ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี 
12. มัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี 

8. ศิลาสลัก 1. นิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี 
2. บ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี 
3. บ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี 
4. บ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี 
5. เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)      

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล      
รัตนราชสุกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

ปากจั่น กระบุรี 

6. วัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี 
7. บ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี 
8. บ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี 
9. บ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี 
10. บ้านสองพ่ีน้อง มะมุ กระบุรี 
11. ทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา  

ระดับการจัดการศึกษา 
จำนวนโรงเรียน 

(แห่ง) 
คิดเป็นร้อยละ 

โรงเรียนหลัก 
     - ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศกึษาปีท่ี 3 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
     - ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
50 
24 
2 
1 

 
64.10 
30.77 
2.57 
1.28 

โรงเรียนสาขา 
     - ก่อนประถมศึกษา (อ.1) -ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
1 

 
1.28 

รวมท้ังสิ้น 78 100 
   

  (ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2565) 
 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน แยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 147 125 272 24 
อนุบาล 2 817 812 1,629 84 
อนุบาล 3 828 773 1,601 89 
รวมก่อนประถมศกึษา 1,792 1,710 3,502 197 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,098 1,026 2,124 93 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 981 942 1,923 92 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 981 915 1,896 88 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 951 898 1,849 90 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 953 899 1,852 89 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 912 821 1,733 90 
รวมประถมศึกษา 5,876 5,501 11,377 542 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 376 312 688 31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 290 269 559 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 330 292 652 30 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,026 873 1,899 91 

รวมท้ังหมด 8,694 8,084 16,778 830 
   

  (ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2565) 
 



หน ้ า  | 21 

 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  Annual Action Plan 2023 

 

แผนภูมิ 2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
รวม

ทั้งสิ้น 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ผอ./รอง ผอ. 1 1 - - - - - - 1 1 2 
กลุ่มอำนวยการ - 4 5 1 - - 1 2 6 7 13 
กลุ่มนโยบายและแผน - 3 - - - - - 1 - 4 4 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ - - - - - - 1 - 1 - 1 
กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ - 5 - - - - - 1 - 6 6 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล - 6 - - - - 1 1 1 7 8 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 2 10 - - - 1 - - 2 11 13 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 3 - - - 1 1 1 1 5 6 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - - - - - - - 1 1 
กลุ่มกฎหมายและคด ี - 2 - - - - - - - 2 2 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ - 1 - - - - - - - 1 1 

รวม 3 36 5 1 - 2 4 6 12 45 57 
 

(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจกิายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 

197, 24%

542, 65%

91, 11%

จ ำนวนหอ้งเรียน

ก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้

3,502 , 21%

11,377 , 68%

1,899 , 11%

จ ำนวนนักเรียน

ก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้
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ตารางท่ี 8 ข้อมูลจำนวนบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาระนอง 

 

(ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจกิายน 2565) 

ข้อมูลการออกกลางคัน   

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการเพื ่อลดอัตราการออก
กลางคันของผู้เรียนสังกัด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาระนอง 

ปีการศึกษา ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียน     
ออกกลางคัน 

ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง 

2561 
ประถมศึกษา 11,203 9 0.08 - 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,748 3 0.17 - 

รวม 12,951 12 0.09 - 

2562 
ประถมศึกษา 11,121 0 0 ลดลง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,685 1 0 ลดลง 

รวม 12,806 1 0 ลดลง 

2563 
ประถมศึกษา 11,101 9 0.08 เพิ่มขึ้น 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,807 0 0 เท่าเดิม 

รวม 12,817 9 0.07 เพ่ิมขึ้น 

 

 
 

บุคลากร จำนวน (คน) 
ผู้บริหารสถานศึกษา 58 
รอง ผอ.ร.ร. 12 
คร ู 703 
พนักงานราชการ 38 
ลูกจ้างประจำ 20 
ลูกจ้างชั่วคราว 125 

รวม 956 
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ปีการศึกษา ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนนักเรียน
ออกกลางคัน 

ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง 

2564 
ประถมศึกษา 11,140 2 0.02 ลดลง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 982 0 0 เท่าเดิม 

รวม 12,122 2 0.02 ลดลง 

จากตาราง พบว่า นักเร ียนออกกลางคันของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา    
มีการออกกลางคันมากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จากการตรวจสอบข้อมูลแยกเป็นระดับชั ้น พบว่า นักเรียนชั ้นประถมศึกษา             
ปีการศึกษา 2561 ที ่ออกกลางคัน มีนักเรียนออกกลางคันตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – 6                  
มีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ออกกลางคันมีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 
เท่านั้น และปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ออกกลางคันมีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนออกกลางคัน เพียงปีการศึกษา 2561 และตั้งแต่             
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 

ข้อมูลเด็กพิการ ปีการศึกษา 2564 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการ
ดูแล ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80.66 

ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลเด็กพิการ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาระนอง 
 

ประเภท 
เด็กพิการเรียนรวม (คน) 

ทั้งหมด จัดทำแผน IEP 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จำนวน ร้อยละ 

1. บกพร่องทางการเห็น 8 8 8 100 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 5 5 5 100 
3. บกพร่องทางสติปัญญา 54 47 47 87.04 
4. บกพร่องทางร่างกาย 21 17 17 80.95 
5. บกพร่องทางการเรียนรู้ 1,759 1,408 1,408 80.05 
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา 8 8 8 100 
7. บกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ 15 15 15 100 
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ประเภท 
เด็กพิการเรียนรวม (คน) 

ทั้งหมด จัดทำแผน IEP 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จำนวน ร้อยละ 

8. บุคคลออทิสติก 20 16 16 80 
9. บุคคลพิการซ้อน 49 40 40 81.63 

รวม 1,939 1,564 1,564 80.66 
 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาระนอง 
 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส (คน) 

ทั้งหมด 
ได้รับการช่วยเหลือ 
จำนวน ร้อยละ 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก    
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี    
3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าเด็ก 37 37 100 
4. เด็กในสถานพินิจหรือคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
5. เด็กเร่รอน    
6. เด็กได้รับผลจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคม 
   รังเกียจ 

   

7. เด็กในชนกลุ่มน้อย    
8. เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ    
9. เด็กยากจนทั้งหมด 5,218 5,218 100 
10. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด    

รวม 5,255 5,255 100 

ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลเด็กความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ด้าน 
จำนวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (คน) 

ทั้งหมด 
ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน 
ร้อยละ 

1. ด้านผู้นำ 403 375 93.05 
2. ด้านนักคิด 300 288 96 
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ด้าน 
จำนวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (คน) 

ทั้งหมด 
ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน 
ร้อยละ 

3. ด้านสร้างสรรค์ 508 485 95.47 
4. ด้านนักวิชาการ 289 256 88.58 
5. ด้านนักคณิตศาสตร์ 345 307 88.99 
6. ด้านนักวิทยาศาสตร์ 487 455 93.43 
7. ด้านนักภาษา 611 592 96.89 
8. ด้านนักกีฬา 759 676 89.07 
9. ด้านนักดนตรี 389 362 93.06 
10. ด้านศิลปิน 540 519 96.11 

รวม 5,631 4,315 93.18 
 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ตารางท่ี 13 งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาจำแนกตามประเภทงบประมาณ 
              ปีงบประมาณ 2562-2565 

ประเภทงบ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ดำเนินงาน 45,505,208.72 33,776,669.71 11,937,000.00 25,901,433.32 
บุคลากร 12,056,983.00 11,361,600.00 38,508,079.00 11,760,900.00 
ลงทุน 41,956,940.28 26,510,258.29 17,857,840.00 18,429,400.00 

เงินอุดหนุน 69,125,851.00 70,062,179.00 101,377,556.00 69,954,131.00 
รายจ่ายอื่น - 2,533,508.00 1,435,870.00 1,272,544.68 
งบกลาง - - - 4,728,700.00 

รวมทั้งสิ้น 168,644,983.00 144,244,215.00 171,116,345.00 132,047,109.00 
จำนวน
นักเรียน 

16,038 16,068 16,248 16,911 

เฉลี่ยต่อ  
นร. 1 คน 

10,515.34 8,977.11 10,531.53 7,808.35 

จากตารางที ่ 13 งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรทั ้งหมดทุกประเภทงบประมาณ                           
ในปีงบประมาณ 2565  ใช้ในการจัดการศึกษาเฉลี่ยสำหรับนักเรียนต่อคน จำนวน 7,808.35 บาท                  
มีค่าลดลงจากปี 2564 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ตารางท่ี 14 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด  
               และระดับประเทศ 
 

เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

ด้าน 
รวม 2 ด้าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
ระดับเขตพ้ืนที่ 61.58 68.54 65.06 
ระดับสังกัด 69.04 72.30 70.67 
ผลต่าง -7.46 -3.76 -5.61 
ระดับเขตพ้ืนที่ 61.58 68.54 65.06 
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.37 

ผลต่าง -8.37 -4.25 -6.31 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading 
Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง  รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.06 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ 
ร้อยละ -5.61 และ -6.31 ตามลำดับ    

แผนภูมิ 3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                        
             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที ่ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
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ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ

อ่านออกเสยีง 61.58 69.04 69.95

อ่านรูเ้รื่อง 68.54 72.3 72.79

รวม 2 ดา้น 65.06 70.67 71.37

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
               สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนผู้เข้า

สอบ 
ความสามารถด้าน 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน 
2563 1,845 38.96 47.10 43.03 
2564 1,373 44.73 51.93 48.33 

ผลการพัฒนา +5.77 +4.83 +5.30 
 

  จากตารางที่ 15 พบว่า การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าสอบจำนวน 1,373 คน มีผล
การประเมินรวมทั ้งสองด้าน เฉลี ่ย 48.33 อยู ่ในระดับคุณภาพพอใช้ โดยความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 44.73 และความสามารถด้านภาษาไทย มีผลการประเมิน
เฉลี่ย ร้อยละ 51.93 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมิน    
รวมเฉลี่ยทั้งสองด้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77        
และความสามารถด้านภาษาไทย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.83 
 

แผนภูมิ 4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา  
             2563 กับ ปีการศึกษา 2564   
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ดา้น

2563 38.96 47.1 43.03

2564 44.73 51.93 48.33

ผลการพฒันา 5.77 4.83 5.3

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2564

2563 2564 ผลการพัฒนา
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม
2563 53.61 35.82 26.25 36.63 39.5
2564 46.92 32.27 34.16 32.58 36.48

ผลการพัฒนา -6.69 -3.55 7.91 -4.05 -3.02

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตชิั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เปรียบเทียบปกีารศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564

2563 2564 ผลการพัฒนา

ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
               ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

ปี
การศึกษา 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

ความสามารถด้าน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
เฉลี่ย
รวม 

2563 1,513 53.61 35.82 26.25 36.63 39.50 
2564 1,356 46.92 32.27 34.16 32.58 36.48 

ผลการพัฒนา -6.69 -3.55 +7.91 -4.05 -3.02 

  จากตารางที่ 16 พบว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าสอบ
จำนวน 1,356 คน มีผลการประเมินรวมทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 36.48 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีผลการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 46.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ
เฉลี่ยร้อยละ 32.27 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 34.16 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 32.58 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบราย
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการทดสอบสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีผลการทดสอบเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 6.69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการ
ทดสอบเฉลี่ย ลดลง  ร้อยละ 3.55 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7.91 และกลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี ่ยลดลง ร้อยละ 4.05             
ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังนี้ 
แผนภูมิ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
             เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
               ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

ปี
การศึกษา 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

ความสามารถด้าน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
เฉลี่ย
รวม 

2563 439 50.98 28.01 20.30 26.94 31.56 
2564 406 44.99 25.28 19.70 28.21 29.55 

ผลการพัฒนา -5.99 -2.73 -0.60 +1.27 -2.01 

  จากตารางที่ 17 พบว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าสอบ
จำนวน 406 คน มีผลการประเมินรวมทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 29.55 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีผลการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 44.99 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ
เฉลี่ยร้อยละ 25.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 19.70 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 28.21 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการทดสอบสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีผลการทดสอบเฉลี่ยลดลง ร้อยละ -5.99 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีผลการ
ทดสอบเฉลี่ยลดลง ร้อยละ -2.73 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ยลดลง      
ร้อยละ -0.60 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.27       
ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังนี้ 
แผนภูมิ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
             เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม
2563 50.98 28.01 20.3 26.94 31.56
2564 44.99 25.28 19.7 28.21 29.55

ผลการพัฒนา -5.99 -2.73 -0.6 1.27 -2.01

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตชิั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เปรียบเทียบปกีารศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564

2563 2564 ผลการพัฒนา
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ตารางท่ี 18 แสดงข้อมูลนักเรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ ระดับ 3  
               แยกแต่ละด้าน (คน) เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 
 

ปีการศึกษา 
ด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
2563 100 94.29 93.4 90.99 
2564 97.4 97.72 97.59 89.58 

ผลการพัฒนา -2.6 +3.43 +4.19 -1.41 
 

แผนภูมิ 7 แสดงข้อมูลนักเรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ ระดับ 3  
             แยกแต่ละด้าน (คน) เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 

 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งภารกิจหลักและงานนโยบายต่าง ๆ ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ โดยภาพรวม 3 ด้าน ดังนี้ 
 

 1. ด้านคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ขับเคลื ่อนการดำเนินงานอ่านออก เขียนได้                      
และยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาครอบคลุมผู ้เรียนทุกกลุ ่ม ทั ้งการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลั กษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง      
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
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ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2563 100 94.29 93.4 90.99
2564 97.4 97.72 97.59 89.58

ข้อมูลนักเรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ ระดับ 3 
แยกแต่ละด้าน (คน) เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2563

กับ ปีการศึกษา 2564

2563 2564
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โดยเฉพาะ ใน 5 สาระหลัก การสนับสนุนปัจจัยการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดสรรครูอัตราจ้าง จัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ สื่อการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบด้วยเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนในระดับโรงเรียน  ในส่วนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีการ
สนับสนุนงบประมาณและร่วมกับเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง ส่วนเด็กที่มีความถนัดด้านต่าง ๆ  เปิดเวทีให้มีโอกาสแสดงความรู้ 
ความสามารถ เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการจากการดำเนินงานอย่างหลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีพัฒนาการตามหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และมีทักษะชีว ิตที ่ดี กล่าวคือ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
ตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป นักเรียนทุกชั้นมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนั้น
นักเรียนบางส่วนได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน    
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. มีนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน และต่อเนื่อง                   
ในการยกระดับคุณภาพ ทั้งการอ่าน การเขียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. มีการสนับสนุนปัจจัยการดำเนินงานอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะผ่านโรงเรียนเป้าหมาย                        
ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำในเรื่องต่าง ๆ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ 
 4. การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อกระตุ้น           
และช่วยเหลือโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
 ปัญหา อุปสรรค 
 1. นักเรียนบางส่วนไม่มีนิสัยรักการอ่านและขาดทักษะการทำงาน ไม่เห็นความสำคัญของการ
สอบ เนื่องจากผลสอบไม่ส่งผลต่อการเลื่อนชั้น และมีนักเรียนที่เป็นสัญชาติพม่าใช้ภาษาไทยเป็นภาษา   
ที่สองทำให้เป็นข้อจำกัดในการสื่อสารและการเรียนรู้ นอกจากนั้นจากสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคม   
ที่ซับซ้อน ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ตามปกติ และกระแสสื่อต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายออนไลน์อย่างรวดเร็ว    
และหลากหลายทำให้นักเรียนไม่สามารถแยกแยะได้ นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 2. ครูมีภาระงานอ่ืนมาก ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ เต็มเวลา ครูบางส่วนขาดทักษะ
การจัดการเรียนรู้ และทักษะการวัดและประเมินผล พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ไม่ส่งเสริมการ
แก้ปัญหา การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
 3. การบริหารจัดการ ระบบนิเทศภายในสถานศึกษาบางแห่งไม่เข้มแข็ง ไม่นำข้อเสนอแนะหรือ
ผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับไปปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาคุณภาพ 
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 4. การเกิดโรคอุบัติใหม่ ทำให้การบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียน              
การสอนได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและสภาพจิตใจของนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนำผลการทดสอบระดับชาติ เป็นเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียน  
 2. การพัฒนาครู ควรพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล และมุ่งเน้นการส่งเสริม
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา และทักษะการคิดขั้นสูงให้แก่นักเรียน 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือวัดผลให้ครูสามารถนำไปใช้ประเมินผล               
ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผล                   
ด้านการคิด 
 4. ลดภาระงานครู หน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรบูรณาการการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน       
ในระดับสถานศึกษา เช่น การรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ การรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
 5. ส ่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียนครอบคลุมทุกมิต ิโดยใช้ความร่วมมือ                  
ของเครือข่ายต่างๆ เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา 
 6. การปรับพฤติกรรมการนิเทศ ติดตาม เช่น การแจ้งจุดอ่อน จุดแข็ง จุดต้องพัฒนาตามสภาพ
จริงให้โรงเรียนทราบ การนิเทศครูในชั้นเรียนโดยตรง 
 7. ปรับพฤติกรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของการเกิด
โรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
 

 2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กในวัยเรียนทุกกลุ่มทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส และเด็กที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเป็นเด็กไทยพลัดถิ่น เด็กชาวเล เด็กไร้สัญชาติ ตลอดจนถึงเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ ได้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียนและส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน  เป็นเครือข่ายในระดับสถานศึกษา จัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ ยงเด็กพิการ จัดสรร
งบประมาณและกรอบแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง จัดหาและสนับสนุน
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ส่งเสริมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับเด็กที่มีความถนัดหรือมีความพิเศษ ของโรงเรียนอนุบาลระนอง โครงการ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์             
และเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดกิจกร รมพัฒนาผู ้เร ียนของ
สถานศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมโครงการ ชุมนุมต่าง ๆ มีนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ            
ที่ต้องดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพ 
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 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยและกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้เด็กเข้าเรียนจนจบการศึกษา            
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดตามเด็กเข้าเรียน การจัดค่าพาหนะรับ -ส่ง
นักเรียน จัดทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน การรณรงค์ให้ผู ้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่ น                   
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการศึกษา  
 2. การสร้างและใช้เครือข่ายต่างๆ เป็นกลไกในการดำเนินงาน  โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียนเป็นเครือข่ายประสานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                         
ได้อย่างรวดเร็ว   
 3. กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้เด็กในวัยเรียน      
ทุกคน  ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
 ปัญหา อุปสรรค  
 1. การอพยพย้ายถิ่นของผู้ปกครอง โดยไม่แจ้งหรือทำหลักฐานการย้ายนักเรียนออกจาก
โรงเรียน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบได้ จึงมีข้อมูลนักเรียน
ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งในและนอกสังกัด 
 2. นักเรียนที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์ กรณีขาดเรียนบ่อย ยุ่งยากต่อการติดตามการเข้าเรี ยน 
เนื่องจากผู้ปกครองมีท่ีอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง  
 3. โรงเรียนบางส่วนไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ                
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่นำข้อมูลที่รายงานในระบบไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน      
 4. ระบบ Data Management Center ไม่รองรับการกรอกข้อมูลนักเรียนสัญชาติอื่น กรณี       
ที่ม ีPassport และย้ายตามผู้ปกครองที่มาทำงานในประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูลนักเรียนทุกโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี ่ยวข้องตระหนักในความสำคัญ และรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง ตลอดจน
ติดตาม  และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่าง ๆ  
 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ควรกำหนดมาตรการ แนวทางการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ การจำหน่าย การจบการศึกษา ของนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร์ โดยไม่ให้กระทบเด็กไทยที ่มีทะเบียนราษฎร์ เพื ่อโรงเรียนนำไปสู ่การรายงานข้อมูล           
และดำเนินการต่าง ๆ ได้ถูกต้อง อีกท้ังรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน   
 3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาควรจัดทำคู่มือการดำเนินงานเกี ่ยวกับการรับนักเรียน            
การจำหน่ายนักเรียน การออกกลางคัน การจบการศึกษา ฯลฯ สำหรับโรงเรียนนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานกับนักเรียน  ทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการเรียนร่วม เด็กด้อยโอกาส เด็กที่ไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร์  
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 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรปรับปรุงระบบ Data Management 
Center ให้สอดคล้องกับระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทความด้อยโอกาส และความ
พิการ ระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายนักเรียน และรองรับการรายงานข้อมูลกรณีนักเรียนต่างชาติที่เข้า
มาเรียนในประเทศไทย   

 3. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกมิติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
คุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยสรุป ดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีการวางแผนการดำเนินอย่างเป็น
ระบบ และใช้กลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างและใช้นวัตกรรม การสื่อสารอย่างทั่วถึง การดำเนินงานโดยเน้นการกระจาย
อำนาจและการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้องและให้ความสำคัญกับการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม          
ให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลง
พ้ืนที่เพ่ือกระตุ้น ช่วยเหลือสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ มุ ่งเพิ ่มประสิทธิภาพ            
การดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  
  - ด้านการบริหารงานวิชาการ มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม  
การจัดการเรียนรู ้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมทักษะการวัดและประเมินผลเพื ่อให้ครูนำไปใช้วัด              
และประเมินผลในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม มีการผลิต จัดหาสื่อการเรียนรู้  สร้างนวัตกรรม พัฒนา
ครูผู้สอน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศ ติดตาม โดยเฉพาะ
การให้ความสำคัญกับการนิเทศภายในและการเกิดภาวะถดถอยของนักเรียนสาเหตุจาการเกิดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
  - ด้านการบริหารงานบุคคล มีแผนอัตรากำลังคน เพื ่อใช้ในการบริหารจัดการ            
การแก้ปัญหาขาดแคลนครูด้วยการจัดสรรอัตราจ้างให้โรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ การรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อให้มีครูสอนครบชั้นเรียน การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ครู นอกจากนั้นมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งการอบรมครู                         
5 กลุ ่มสาระหลัก การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา การเรียนรู ้และพัฒนาตนเองด้วยระบบ                    
E-Training การจัดสวัสดิการออมทรัพย์และกู้ยืมเงินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกซึ่งเป็นครูและบุคลากรในสังกัด ทำให้ครูมีขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานดีเด่น
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน  
  - ด้านการบริหารงบประมาณ มีแผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน โครงการ
ต่าง ๆ เพื่อใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความคุ้มค่า เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู ้เกี ่ยวข้อง  ไม่ว่าการแต่งตั ้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื ่อพิจารณา กลั ่นกรอง การจัดตั ้ง จัดสรร
งบประมาณ การเร่งรัดติดตามการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ตลอดจนถึง
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การเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
มีการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ ที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีการตรวจ
ติดตามจากหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีการนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ใน
การบริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดในการดำเนินงานได้มากขึ้น 
  - ด้านการบริหารงานทั่วไป มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินงาน                 
และการบริหารจัดการมีการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอ มีเครือข่ายต่าง 
ๆ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น เครือข่าย ICT เครือข่าย LINE 
เว็บไซต์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายการจัดการศึกษา 8 เครือข่ายและเครือข่ายภายนอก
อื่นๆ ทั้งภาครัฐอื่น ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 
ส่งผลให้บุคลากรต้องปรับพฤติกรรมการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น  
 มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ                
เด็กด้อยโอกาส เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ และเด็กมีความสามารถพิเศษ สามารถเข้าถึง
บริการการศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาที่ตั ้งกระจายครอบคลุม                 
ทุกพื้นที่ทุกตำบล และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ กล่าวคื อ ผู้เรียนที่เรียนจบ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที ่ด ี ผ่านเกณฑ์                      
การประเมินอยู ่ในระดับที ่น่าพึงพอใจ นอกจากนั้นยังมีคุณภาพตามจุดเน้นและมีสมรรถนะสำคัญ             
ตามหลักสูตรทั ้งการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ แต่ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนยังไม่น่าพึงพอใจ 
เนื่องจากผลการประเมิน ในระดับชาติ (O-NET) โดยเฉพาะใน 5 สาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
 1. มีสื่อ เทคโนโลยี ตลอดจน วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เพ่ิมขึ้นและในสถานศึกษาบางส่วนมีอย่างเพียงพอ 
 2. มีเครือข่ายที่หลากหลายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเป็นพลัง                         
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เช่น เครือข่าย ICT เครือข่ายองค์คณะบุคคล เครือข่ายการจัดการศึกษา               
8 เครือข่าย และเครือข่ายภายนอกต่าง ๆ 
 3. ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรได ้ร ับการพัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่อง ทำให ้ได ้ร ับความรู้                      
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 4. มีระเบียบการจัดตั ้งเครือข่ายการจัดการศึกษารองรับ ทำให้มีแนวทางในการปฏิบัติ                       
ไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 5. ม ีการนิเทศติดตาม เพื ่อกระตุ ้นช ่วยเหลือสถานศึกษาอย่างเป ็นระบบ โรงเร ียน                             
รับการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ตามแผนตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  
 6. มีจำนวนโรงเรียนน้อย สามารถนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง  
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 ปัญหา อุปสรรค   
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีฐานข้อมูลกลาง ที่ครอบคลุมทุกภารกิจงาน เพื่อการ
บริหารจัดการและการให้บริการ  
 2. โรงเรียนบางส่วนอยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้ยุ่งยากในการติดต่อ              
และการประสานการดำเนินงาน เช่น การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จา่ย              
ในการเดินทางมาก 
 3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ส่งผลต่อการพัฒนาตามที่คาดหวัง เนื่องจาก
ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ภาระงานมาก การไม่ปรับพฤติกรรมการสอน  
 4. โรงเรียนบางส่วนมีการจัดซื้อ จัดหา หนังสือ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์               
ในการจัดการเรียนรู้ หรือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าและขาดการดูแลรักษา  
 5. การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อจำกัดของเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งรัดทั้งการเสนอขอการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น จัดสรร
งบประมาณมาให้ดำเนินการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อน ในส่วนของโรงเรียน  
มีการเปลี ่ยนครูที ่ร ับผิดชอบงานด้านการเง ิน พัสดุ บ่อย ทำให้ครูบางส่วนมีความรู ้ ทักษะ                       
และประสบการณ์  ไม่เพียงพอ    
 6. สำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีโรงเรียนต้นแบบ   
ต่าง ๆ ตามภาระงานที่รับผิดชอบ ทำให้โรงเรียนบางส่วนเป็นต้นแบบซ้ำซ้อนหลายเรื่องต้องขับเคลื่อน            
ทั้งงบประมาณและกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางที่ต้นสังกัดกำหนด เป็นการเพิ่มภาระงานและความ
ยุ่งยากให้โรงเรียน ทำให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ ไม่เต็มเวลา  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. โรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจาก
ข้อมูลในระดับโรงเรียนเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นจริง ก่อนจัดทำข้อมูล 
รายงาน และนำข้อมูลไปใช้   
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดทำฐานข้อมูลกลางซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญครอบคลุม      
ทุกด้านเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ 
 3. สำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ควรบูรณาการการ
ดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณ เพื่อลดปัญหาที่เป็นข้อจำกัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบตัิ 
ทั้งในเรื่องเวลา กลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อน งบประมาณที่จัดสรรมาให้ควรมุ่งที่การพัฒนาคุณภาพมากกว่า
การซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ 
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้คณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ และสังคม 
เพื่อประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน และเพื่อให้สถานศึกษา  และกลุ่มงานในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมาย  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั ้งแต่   
วันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐ     
ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา    
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค               
ที ่หนึ ่ง เพื ่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม          
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่ งเสริม 

ส่วนที่ 2 แนวทางการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ซึ ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ            
การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้ร ับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา     
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ     
ต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู ้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ โอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
  การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั ้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ     
อ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบ            
ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 คำสั่ง คสช. ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั ้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่าและให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย            
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      
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โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย    
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม       
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ ่งแวดล้อม และความยั ่งย ืนของทรัพยากรธรรมชาติ            
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศ   
ในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์    
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ     
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว ่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น 
แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความ
ยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น          
และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้
และการรักษาทรัพยากรอย่างสมบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผล
ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที ่ขับเคลื ่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั ้น จึง
จำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุ่งช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอานาค
ตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น มัธยัสถ์ อดอม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
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สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนเอง”  
  ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนา                                 
และยกระดับได้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วน
ของการพัฒนาทุนมนุษย์และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่
กับการปฏิรูปที่สำคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ ใน 
‘วิถี’ การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบ
พลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้   
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะออก
จากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนา
และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  
  เพื ่อให ้การขับเคล ื ่อนการดำเน ินการตามยุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการพัฒนา             
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
ไว้   ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมารจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การพัฒนาการเกษตร 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเที่ยว 
6. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
13. การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจำเปลี่ยนแปลง

อย่างสมบูรณ์ในช่วงปี 2564 ซึ่งทำให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์
รวมของประชากรไทยในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมี
ปัญหาและความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของ
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็น
ระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ ดี เก่ง และมี
คุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดอม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที ่ถูกต้อง มีทักษะทีจำเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วง
ชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
และพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัย
ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     
ในทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน      
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า    และเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย           
เพ่ือพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
3. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
5. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 

   

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำนวนปีการศึกษา

เฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.4 ปี     
ในปี 2559 แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ของคนไทยยังอยู ่ในระดับค่อนข้า งต่ำ          
เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน ในปี 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศ   ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียง
กัน เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญของการศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน       
ที่เน้นการท่องจำทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอบและครูที ่มี
คุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียน   
ต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คำนึงถึงความต้องการ
ของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ 

การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา    
มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ใหม่ การเปลี ่ยนบทบาทครู การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื ่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั ้งยังให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพ 
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึง  การพัฒนากลไก    
การทำงานในลักษณะการวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัย             
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และนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ 

ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้ได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ใหม่            
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออก
จากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 

1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 

 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความส งบสุข                 
เป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการเมือง 
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ด้านกฎหมาย 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี 
9. ด้านสังคม 
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. ด้านการศึกษา 
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โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
2. การพัฒนาการจัดารเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่าง

เต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา                         

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ป่านกลางอย่างยั่งยืน 
  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติ 
ให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแล  และพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มี
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู ้มีจิตวิญญาณ     
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ     
และประสิทธิภาพในการสอนรวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกับทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรับธรรมนูญฯ มาตรา 261 กำหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 
258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการที ่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที ่คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้ง ดำเนิน
การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป 
  นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุน
การบรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้น แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุน   
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  ปัญหาและความท้าทายที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษา            
ของไทยมีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง ปัญหาของ
ระบบการศึกษาเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามาราถในการแข่งขันของประเทศ การใช้
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ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษา
ของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล เป็นอุปสรรคสำคัญที่บั ่นทอนประสิทธิผลของการนำประเด็น           
การปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบทของประเทศและของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
  จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอ 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาค   
ต่าง ๆ เวทีทางวิชาการมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                      
ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน  

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance quality of education)  
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce disparity in education)  
3.   มุ ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(Leverage excellence and competitiveness) 
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว            

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่     
และกฎหมายลำดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21         
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน และยกระดับของหน่วยงาน   ในระบบการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการ
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

 

 แผนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
  การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลาย ของการจัด
การศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้ผู ้เรียนทุกกลุ ่มวัยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย      
ไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน      
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
โดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือนำไปสู่การจ้างงานและการ
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สร้างงานและการปฏิรูปบทบาท   การวินัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการ ขับเคลื่อนที่สำคัญ 
ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ให้มีผลบังคับใช้การสร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม  ในการขับเคลื ่อน         
การปฏิรูป และความเป็นเจ้าของของร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูป ของประชาชน       
การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และการทดลองนำร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี ่ยวข้อง กับภารกิจการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบทพื้นที่อย่างยั่งยืนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ     
เพ่ือการศึกษา  (Big Data for Education) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของ
ผู้เรียนการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนา วิธีคิด 
ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ้งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา      
อิงฐานสมรรถนะที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    
การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละ
กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา 
  ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าวได้คำนึงถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติให้มีการดำเนินการ    
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและมาตรา 258 จ (4) ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษาการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครูและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา    
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ      
ที่ 21 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้คำนึงถึง
ประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหา
ของระบบการศึกษาที ่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึง        
การบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการ
สื่อสารไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และบริบท     
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การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญ
ความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและตอบโจทย์ การพัฒนาของโลกอนาคต 
  ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูป             
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ 5 กิจกรรม โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื ่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 7 เรื ่อง 29 ประเด็น 131 กิจกรรม ซึ่งหน่วยงาน
รับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว สำหรับกิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรมที่กำหนดใหม่
และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
  บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในภาพรวมมีแนวโน้มที ่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง                    
จากการพิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index : HDI) ของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากการยกระดับ      
สุขภาวะการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและระดับรายได้ที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี มิติด้านคุณภาพของทุน
มนุษย์ยังคงเป็นช่องว่างของปัญหาในการพัฒนาของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและการขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถโดยรวมเพิ่มขึ้น บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะด้านภาษา              
ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย และการปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน                      
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามลำดับ คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมขึ้น 
โดยมีผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ ่มขึ้นจากร้อยละ 47.5 (29.8 ล้านคน) ในปี 2559 เป็นร้อยละ 77.8               
(49.7 ล้านคน) ในปี 2563 
  2) ทักษะทางด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของคนไทยมีแนวโน้ม
ลดลง โดยสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
29.80 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 11.69 ในปี 2563 อีกทั้งคะแนนผลสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของเด็กไทย ซึ่งเป็นารทดสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่านยังลดลง     
จาก 409 คะแนนในปี 2558 เหลือ 393 คะแนนในปี 2561 และจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบ
ทวิภาค ีมีแนวโน้มลดลงในเทศทางเดียวกัน 
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  3) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั ้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่ านักเรียนไทยมีผล
คะแนนค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ในทุกวิชา ทั้งภาษาไทย (49.07 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (34.42 คะแนน) 
คณิตศาสตร์ (32.90 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ (35.55 คะแนน) และผลคะแนนสอบ PISA           
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าหลาย
ประเทศ  โดยผลคะแนนมีแนวโน้มลดลง จากอันดับที่ 50 จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในปี 2555 
เป็นอันดับ ที่ 66 ในปี 2561 
  4) ผลิตภาพของแรงงานเพิ ่มขึ ้นช้าและมีข้อจำกัดในการผลิตแรงงานให้มี
สมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาด โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ผ่านมาของไทยยังเป็นไป
อย่างล่าล้า เนื่องจากข้อจำกัดในด้านการพัฒนาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยส่วนมากยังมีระดับ
การศึกษาต่ำ โดยพบว่าแรงงานร้อยละ 42.1 ไม่มีการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกินระดับ
ประถมศึกษา ขณะที่อีกร้อยละ 34.5 สำเร็จการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษา และมีแรงงานสำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพียงร้อยละ 22.5 นำมาซึ่งปัญหาการขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้อง
กับภาคการผลิตเป้าหมายและบริบทการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน เกิดความไม่สอดคล้องระหว่าง
ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มี
ทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ ่งภายใต้แนวโน้ม ความก้าวหน้า            
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป      
โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 2561 – 2562 เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 
ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2562 – 2563 อีกทั้งยังมีแนวโน้มของเด็ก
และเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ทำงานใด ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูก
นำมาใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป 
  แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนมนาย์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของตลากแรงงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม มีวิจารณญาณและเท่าทัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคนไทยให้มี
ความรู้ ทักษะและคุณลักษระที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ สอดคคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตลอดจนสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไข
สำคัญของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสาขาการผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม่ ๆ       
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และจะยังคงเป็นประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้กำลังคนของไทยมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
และสามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและกระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน 
โดยภาคธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับตัวขององค์กร และแผนการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื ่อง            
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แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน จากความไม่สอดคล้องระหว่าง
ทักษะของแรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูงอาจ
นำไปสู่การขาดแคลนแรงงานทักษะ ในขณะที่แรงงานระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาและสร้าง
ทักษะที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และจักรกลมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทย
กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในปี 2577 เมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยสูงถึง
ร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการที่ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเป็นสังคมสูงวัย และมี
สัดส่วนวัยแรงงานลดลงนั้น หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะทำให้อัตราส่วนพึ่งพิง        
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐ
จำเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี ให้
สามารถพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงอาจส่งผลให้
เกิดการพึ ่งพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนนำไปสู่การขยายตัวของการเคลื ่อนย้ายแรงงานทั้งภายใน       
และระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 
  เป้าหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์           
การพัฒนาแห่งอนาคต มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาคนสำหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา       
ในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถ
สร้างงานอนาคตและสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้าง   และใช้เทคโนโลยี       
และนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่
ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
  นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็น
เป้าหมาย คนไทยเป็นดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีช ีวิตในศตวรรษที ่ 21 และสังคมไทย                       
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และด้านการสร้างโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและกระจาย
ศูนย์กลางทางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ 
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะ                
ที ่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีค ุณลักษณะตามบรรทัดฐานที ่ด ีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม                         
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และมีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม                
ได้อย่างสงบสุข 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1  
   ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2  
  ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชา ในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3  
  ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.4 
   จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะ 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 30 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.5  
   ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.6 
   จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20    
ของจำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนต่อปี 
  เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมายและสามารถสร้างงานอนาคต 
   ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก          
6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
   ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  2.2  การจ ัดอ ันด ับในด ้านบ ุคลากรผ ู ้ม ีความสามารถ
สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจมีคะแนนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
   ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมขึ้น 
  เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทย              
ในทุกด้านไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่เข้ารับการประเมิน 
   ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน 
หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นปีแผนฯ 
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  กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
    กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้           
ในตนเอง มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดยการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

(1) การแก้ไขภาวการณ์ถดถอยของความรู้ในวัยเรียน 
(2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
(4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา 
(5) การกระจายอำนาจ 
(6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
(7) ผู ้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษา    

และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  เป้าหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ       
และตอบโจทย์ประชาชน 
  ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มี
ศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการ               
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
และเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย 1) พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ 
สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาส    
ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม 2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ        
3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที ่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ       
และสร้างระบบบริหารจัดการ และ 4) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน       
และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎมาย ระเบียบ  
มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที ่ 3) การมุ ่งสู ่ส ังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม                     
โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียมและเป้าหมายที่  5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ
ในการรับมือความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
  การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ในประเด็นเป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
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ความสุข 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และเพ่ิม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2 ประเด็น
เป้าหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 13 ยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
ประเด็นที่ 20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต     
และประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 
  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
   ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการ
ภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
  กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก 
และประหยัด 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่               
กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน       
ของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็นการกำกับดูแลหรือเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอน   
การอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มี
การเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมาย
การบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั ้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ กำลังคนและการติดตาม
ประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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   กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ     
ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ                 
โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องท่านการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการ
การบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล     
โดยจัดทำข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และข้อมูลอื่นของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลยข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณชนการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้      
เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญ       
ต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดำแรก  
    กลยุทธ์ย ่อยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐ        
เป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมด
ความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน 
ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย    
สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
   กลยุทธ์ที ่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที ่ส่งเสริมการปรับเปลี ่ยน      
และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
    กลยุทธ์ย่อยที ่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคลากร
ภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการ
เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมี
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ขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็น
ตำแหน่งหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั ้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐ           
ให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพ
มากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงาน
ในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ เพื่อผลักดันภารกิจได้อย่าง
ทันการณ์และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงาน
เพื่อให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม ตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม     
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริม        
และสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร 
ระดับทีมและระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้
ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที ่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรง และการพัฒนาประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบ    
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้      
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579        
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ      
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน     
ของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที ่ 11 การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที ่ 12         
การพัฒนาการเรียนรู้ 
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 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 
  ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐาน       
ของชีวิต คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 2570 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด ้าน เต ็มตามศ ักยภาพ เป ็นพื ้นฐานของความเป็นพลเม ืองค ุณภาพ                    
ซึ่งมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 
2. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู

เด็กปฐมวัย 
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4. การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้

ประโยชน์ 
5. การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎหมาย ที ่เกี ่ยวกับเด็กปฐมวัยและการ

ดำเนินการตามกฎหมาย 
6. การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 
7. การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงานและการติดตาม

ผล โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่าง ๆ  
 

 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนา            
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น การพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู ้ที ่ตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย         
และประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหา
ของมนุษย์ที ่หลากหลาย และประเด็นอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายและจุดเน้น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกดา้น 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13      
และแผนอื่น ๆ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่    
ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และกำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง 
ได้แก่ 
 

  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสรา้ง

ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่              
(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปีทุกคน เข้าสู ่ระบบ

การศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบ       
ทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส                   
ความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ                     
ในอานาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

 2.3 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส                   
ความเสมอภาคและได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพ                        
และจัดหาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพื่อให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถ
พ่ึงตนเองได ้

 2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
เป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้
นักเรียนออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบ 
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3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลาง

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตร       
ที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 

 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง              
มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเอง              
และร่วมกับผู ้อื ่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที ่ดี มีศีลธรรมและอยู ่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั ่งยืน รวมทั ้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น             
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การมีอาชีพ             
มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่      
การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำ
ระบบธนาคารหน่วยกิจมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสงการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน               
ในสถานศึกษา 

 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะ                 
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้

พ้ืนที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส ่งเสร ิม สนับสนุน การพัฒนาโรงเร ียนคุณภาพ ใช ้พ ื ้นที ่ เป ็นฐาน              

ใช้นวัตกรรม  ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียน ที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา 

 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
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  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2566 
   จุดเน้นที่ 1  เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
   จุดเน้นที่ 2  เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน                 
ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
   จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตก
หล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
   จุดเน้นที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบ
หลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสม
ตามวัยของผู้เรียน 
   จุดเน้นที่ 5  จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้าน
การวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นครู 
   จุดเน้นที่ 6  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น                  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มีการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ 
   จุดเน้นที่ 7  ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักผ่อน สำหรับโรงเรียนที่อยู่
ในพ้ืนที่สูงห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร 

 จุดเน้นที่ 8  มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจ

และใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) 
ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร    
  สถานการณ์โครงสร้างประชากรในประเทศไทยตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 
โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ในปี 2566 และคาดว่าจะมีสัดส่วนร้อยละ 28 ของประชากร
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ทั้งหมดในปี พ.ศ. 25761 ซึ่งภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่คน
ไทยมีอายุยืนมากขึ ้น ประกอบกับการลดลงของภาวะเจริญพันธุ ์หรือการเกิดน้อยลง 2 ส่งผลให้
ประชากรวัยเด็กหรือประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การเป็นสังคมผู้สูงวัยส่งผลให้
อัตราการพึ่งพิงสูงขึ ้น กล่าวคือ วัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู ้สูงวัยเพิ ่มสูงขึ ้น ดังนั้น          
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องเตรียมกำลังคนให้มี
สมรรถนะเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productivity)  ที่สูงขึ้น การจัดการศึกษาจึงต้องวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับหลักสูตรการเรียนการสอน         
ให้บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยเพียงพอต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) ส่งผลให้
แนวโน้มการจัดการศึกษาเปลี่ยนไป โดยการศึกษาจะเปลี่ยนรูป โรงเรียนต้องเปิดตัวเองโดยสร้าง
ความสัมพันธ์กับสังคมและองค์กรภายนอก หลักสูตรและการสอนต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
โรงเรียนต้องปรับให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสนองตอบต่อผู้เรียนรายบุคคลและความก้าวหน้า              
ทางเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการเสริมบทเรียน      
โดยสร้างสถานการณ์จำลอง3การจัดการศึกษาของไทยจึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
วางแผนและสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของทรัพยากรมนุษย์ที่จะศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ หรือเข้าสู่
ตลาดงาน  หรือต้องปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน
และอนาคต4 
 

 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนะรรม เศรษฐกิจ ส่งแวดล้อม และสถานกาณณ์โรคอุบัติใหม่                
โรคอุบัติซ้ำ 
  ด้านวัฒนธรรม 
  จากกระแสการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย ส่งผลให้ค่านิยม             
ในสังคมไทยเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนยังไม่สามารถปรับตัวกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีเป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิต

 
1 จาก ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2563, โดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2563, น.27 
2 จาก “ประชากรสูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต,” เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม 1/2558, 2559, โดย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, น.2 
3 จาก “แนวทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” โดย สุภัทรศักดิ์ คำสามารถ ศิรินทิพย์ กุลจิตรศรี โกวิท จันทะปาละ, 
2563, Jourmal of Modern Learning Development, 5(3), น.253-2557 
4 จาก แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579, โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.4 
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แบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุก และความสบาย 
เช ื ่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวิน ัย ว ัตถุน ิยม มีพฤติกรรมที ่ไม ่เหมาะสมหลายประการ                 
ที่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำให้ละทิ้งค่านิยมที ่ดีงามอันเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย บางส่วนยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมละเลยความสำคัญของการ
มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และการมีจิตสาธารณะ เด็กรวมตัวกันออกมาประท้วงและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ในสังคม เป็นต้น       
จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี    
ของสังคมไทย 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที ่พึ ่งพาการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเป็น
สัดส่วนสูง5ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการกำหนด
ลักษณะของแรงงานที่ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัย
การวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่า
ต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และเงินลงทุน   
จากตา่งประเทศมากข้ึน ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขัน
กันด้วยสินค้าที ่มีคุณภาพ ซึ ่งต้องอาศัยแรงงานที ่มีฝ ีมือ มีทักษะความสามารถที ่หลากหลาย           
เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ประกอบกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงทั่วโลก ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยงข้องทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ที่จะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต สู่การมีงานทำในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
  สิ่งแวดล้อม 
  ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง มนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย              
เพื่อสนองความต้องการของตน และทำลายสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความเห็นแก่ตัวความ                 
ท้าทายที่ต้องอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อย สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย การเติบโตทางเศรษฐกิจ                
ของประเทศที่ต้องแลกกับทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อ
มลภาวะทางอากาศ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย รวมทั้งกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมที่สร้าง
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติ ภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
นำมา ซึ ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประมาณค่ามิได้ และต้องใช้ทรัพยากรในการ
แก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ต่อเนื่อง ซึ่งสร้างภาระกับสังคมและงบประมาณของรัฐอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
จึงมีความจำเป็นที ่การศึกษาขั ้นพื ้นฐานต้องสร้างทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า รู ้ค่าและรักษา

 
5 จาก “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยหลังโควิด” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564 สืบค้นจาก 
https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256303_CoverStory.aspx 
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สิ่งแวดล้อมด้วยความผูกพันและพ่ึงพา ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตอย่าง
ยั่งยืน” 
  สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
  โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ถือเป็นวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขของโลก มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มจำนวนสูงและมีความรุนแรงเพิ่มมาขึ้น ในปี พ.ศ 2562 – 2565 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทย ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ดูแลสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนไทย     
ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ได้มีความพยายามดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคระบาดตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ โดยดำเนินการมาตรการควบคุมโรคระบาดภายในประเทศ และเยียวยา
ประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนด้วยสวัสดิการสังคม วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่กับโลกต่อไปอีก สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไป คือ รูปแบบพฤติกรรมที่จะ
เป็น “New normal หรือความปกติใหม่” ที่มนุษย์จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยพึ่งพา
เทคโนโลยีสังคมออนไลน์มากขึ้น 
  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค และปรับสถาน         
ที่ส่งเสริมสุขภาวะด้านสาธารณสุขให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตทรัพยากรของชาติในอนาคต 
ดังนั้น จึงต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน รวมทั้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษาพร้อมรับ (Cope) ปรับตัว 
(Adapt) และเปลี่ยนแลง (Transform) เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวโน้มเด็กและเยาวชนในอนาคต 
 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื ่อนย้ายผู ้คน สื่อ
เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ จากทั ่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื ่อมโยง          
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองระหบ่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความ
ซับซ้อนและเปลี ่ยนแปลงของความรู ้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างพลวัติ แนวโน้มเด็ก            
และเยาวชนในอนาคตจึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 ทักษะท่ีจำเป็นของประชากรในศตวรรษที่ 21 
 ในโลกแห่งศตวรรษที ่ 21 ทักษะสำคัญที ่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้          
และนวัตกรรมหรือ 3Rs และ 8Cs6 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

- 3Rs  ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (W) Riting และคิดเล็กเป็น (A )Rithemetics 
-    8Cs  ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 

 
6 จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.16 
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Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ (Collaboration, 
Teamwork and Leadership)  ท ั กษะด ้ า น ก า รส ื ่ อ ส า ร ส า รสน เ ทศ  และร ู ้ เ ท ่ า ท ั น สื่ อ 
(Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และมีความเมตตากรุณา มีคุณธรรมและระเบียบวินัย (Compassion) 

ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคการเรียนรู ้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีต เพื่อส่งผลให้การเรียนรู้         
ของผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

คุณลักษณะ ค่านิยมร่วม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
 ตามมาตรฐานการศ ึกษาของชาต ิ  พ.ศ. 2561 7 สำน ักงานเลขาธ ิการสภาการศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, 
DOE Thailand)  โดยค่านิยมร่วม ได้แก่ ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียงวิถีประชาธิปไตย ความเท่า
เทียมเสมอภาคมีคุณธรรมที่เป็นลักษณะนิสัยและคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม และ 3 คุณลักษณะ    
ที่คาดหวังหลักสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ได้แก่ 

1. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทัน
โลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที ่เกิดจากความรู ้ ความรอบรู้                 
ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ                        
บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

2. ผ ู ้ร ่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู ้ม ีท ักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที ่ 21                    
ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนะรรม สมรรถนะการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู ้ประกอบการ เพื ่อร่วมสร้างสรรค์  และพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม  

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย       
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ และได้จำแนกผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดังนี้ 

 

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้เรียนรู ้ ม ีพ ัฒนาการรอบด ้าน   

และสมดุลสนใจเรียนรู้
และกำกับตัวเองให้ทำสิ่ง
ต่าง ๆ ที ่เหมาะสมตาม
ช่วงวัยได้สำเร็จ 

ร ักและร ับผ ิดชอบต่อการ
เรียนรู้ ชอบการอ่านมีความรู้
พื้นฐาน ทักษะและสมรรถนะ
ท า ง ภ า ษ า ก า รค ำ น ว ณ              
มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพ   
ที่ดี มีสุนทรียภาพในความงาม
รอบตัว 

ร ู ้ จ ักตนเองและผ ู ้อื่น             
ม ีเป ้าหมายและทักษะ
การเรียนรู้ บริหารจัดการ
ตนเองเป็น   มีทักษะชวีติ
เพ ื ่ อสร ้ า งส ุ ขภาวะ        
และสร้างงานที่เหมาะสม
กับช่วงวัย 

ช ี ้ นำการเร ี ยนร ู ้ด ้ วย
ตนเอง ม ี ท ั กษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
รอบร ู ้  และร ู ้ ท ันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
สุขภาวะ คุณภาพชีวิต
และอาชีพ 

 
7 จาก มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561. 
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คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม 

 ร ั บผ ิ ดชอบในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัล การค ิดสร ้างสรรค์ 
ภาษาอ ังกฤษ การส ื ่อสาร      
และความรู้ด้านต่าง ๆ  

ม ี ท ั กษะการทำงาน
ร ่วมก ันก ับท ักษะการ
สื่อสาร รอบรู้ทางข้อมูล
สารสนเทศและด ิจ ิทัล 
เพ ื ่อแก ้ป ัญหาการคิด
ว ิ จ า ร ณ ญ า ณ  คิ ด
สร้างสรรค์นำความคิดสู่
การสร้างผลงาน 

สามารถแก้ปัญหา สื่อสาร
เช ิ งบวก ท ั กษะข ้ าม
ว ัฒนธรรม ทักษะข้าม
ว ั ฒ น ะ ร ร ม  ท ั ก ษ ะ          
ก า รสะท ้ อนการ คิ ด        
การว ิพากษ์ เพ ื ่อสร ้าง
นวัตกรรม และสามารถ
เป็นผู้ประกอบการได ้

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

 แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่
ล ะ เม ิ ดส ิ ท ธ ิ ข อ งผ ู ้ อื่ น           
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิต
อาสา รักท้องถิ่นและประเทศ 

เชื ่อมั ่นในความถูกต้อง 
ย ุ ต ิ ธ ร ร ม  ม ี จิ ต
ประชาธิปไตย มีสำนึก
และภาคภูมิใจในความ
เป ็นไทยและพลเม ือง
อาเซียน 

เชื่อมั่นในความเท่าเทียม 
เป ็นธรรม ม ีจ ิตอาสา     
กล้าหาญทางจริยธรรม
แ ล ะ เ ป ็ น พ ล เ ม ื อ ง             
ที่กระตือรือร้น ร่วมสร้าง
สังคมที่ยั่งยืน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  รูปแบบกลยุทธ์ของ TOWS Matrix 
ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 

 S : จุดแข็ง O : โอกาส 
1. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานด้านความ
ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2. การปรับตัวตามวิถ ีช ีว ิตใหม่ (New Normal)              
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
3. ม ี การกำหนดศ ูนย ์ ความปลอดภ ั ยและ
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบด ้านความปลอดภ ัยของผ ู ้ เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง
และช ัดเจน ท ั ้ งในระด ับสำน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
4. มีการกำหนดมาตรการ/แผนงาน พร้อมแนวทาง   
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่สถานศึกษา 
5. มีความตระหนักในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
6. การมีส ่วนร ่วมในการดำเน ินการด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
7. การปรับสภาพแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
8. นำนโยบายด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติหรือใช้
อย ่างทั ่วถ ึง ต ั ้งแต ่ระด ับสำนักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
 

1. การออกกฎหมาย ระเบ ียบ ข ้อบ ั งคับ            
การควบคุมโรคติดต ่อของจ ังหว ัดเขตพ้ืนที่
ชายแดน 
2. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์   
ในปัจจุบัน ช่วยสนับสนุนด้านความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. การผล ักด ันจากส ังคม ส ่งผลให ้ผ ู ้ เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิด
ความตระหนัก ในเรื่องความปลอดภัย 
4. การสนับสนุนและความร่วมมือของหน่วยงาน
อ่ืนในจังหวัด 
 

 
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพองค์กร 
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S : จุดแข็ง O : โอกาส 
9. นำระบบการดูแลช่วยเหลือผู ้เรียน และกลไก       
ในการด ูแลความปลอดภ ัยมาใช ้ก ับผ ู ้ เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. ส่งเสริมและบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการในการ
เรียนการสอนกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมี
ความเหมาะสม 
11. ความรู้ ความเข้าใจในการรับมือกับภัยฉุกเฉิน 
และการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
12. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา      
และสถานศึกษา 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีดำเนินการด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
    และประสิทธิผล 
2. สร้างต้นแบบด้านความปลอดภัยและขยายผลการดำเนินงานไปยังสถานศึกษาอ่ืน 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
 W : จุดอ่อน T : อุปสรรค 

1. การจ ัดสรรงบประมาณในการสน ับสนุน
โครงการ/กิจกรรมด้านความปลอดภัย 
2. ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญของบุคลากรที่ดูแลด้าน
ความปลอดภัย 
3. การสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยของนักจิตวิทยา
ไปสู่สถานศึกษา 
4. การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาสนับสนุน
ด้านด้านความปลอดภัย 
5. ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
6. ฐานข ้อม ูลด ้านความปลอดภ ัยของผ ู ้ เร ียน 
ข ้าราชการคร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษากับ
หน่วยงานอ่ืน 

1. การสนับสนุนทรัพยากรด้านความปลอดภัย    
จากหน่วยงานภายนอก 
2. ความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด    
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของหน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ  
3. การออกระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการระดับ
จังหวัด/ประเทศ เพื ่อป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ        
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
4. ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มี
ต่อผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. สภาพของบริบทพื้นที ่ที ่สถานศึกษาตั้งอยู่มี
ความแตกต่างกัน 
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 W : จุดอ่อน T : อุปสรรค 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย สามารถควบคุม  
หากเกิดภัยได้ทุกรูปแบบตามสภาพของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื ่อขอ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
 S : จุดแข่ง T : อุปสรรค 

1. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานด้านความ
ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2. การปรับตัวตามวิถ ีช ีว ิตใหม่ (New Normal)      
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
3. ม ี การกำหนดศ ูนย ์ ความปลอดภ ั ยและ
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบด ้านความปลอดภ ัยของผ ู ้ เร ียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง
และช ัดเจน ท ั ้ งในระด ับสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
4. มีการกำหนดมาตรการ/แผนงาน พร้อมแนวทาง  
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่สถานศึกษา 
5. มีความตระหนักในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
6. การมีส ่วนร ่วมในการดำเนินการด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
7. การปรับสภาพแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
8. นำนโยบายด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติหรือใช้
อย ่างทั ่วถ ึง ต ั ้งแต ่ระด ับสำน ักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
 

1. การสนับสนุนทรัพยากรด้านความปลอดภัย     
จากหน่วยงานภายนอก 
2. ความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด     
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของหน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ  
3. การออกระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการระดับ
จังหวัด/ประเทศ เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
4. ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มี
ต่อผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. สภาพของบริบทพื ้นที ่ที ่สถานศึกษาตั ้งอยู่           
มีความแตกต่างกัน 

 
 



หน ้ า  | 67 

 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  Annual Action Plan 2023 

 

S : จุดแข็ง T : อุปสรรค 
9. นำระบบการดูแลช่วยเหลือผู ้เรียน และกลไก      
ในการด ูแลความปลอดภ ัยมาใช ้ก ับผ ู ้ เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. ส่งเสริมและบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการในการ
เร ียนการสอนกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิต          
มีความเหมาะสม 
11. ความรู้ ความเข้าใจในการรับมือกับภัยฉุกเฉิน 
และการดแูลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
12. ความรวดเร ็วในการแก ้ป ัญหาด ้านความ
ปลอดภ ัยของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา          
และสถานศึกษา 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
เสนอแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาไปยังหน่วยงาน               
ที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด เพ่ือร่วมมือในการสร้างมาตรการป้องกันภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ตามบริบทของแต่และพ้ืนที่ในจังหวัด 

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
 W : จุดอ่อน O : โอกาส 

1. การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านความปลอดภัย 
2. ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญของบุคลากรที ่ด ูแล       
ด้านความปลอดภัย 
3.  การสน ั บสน ุ นงานด ้ านความปลอดภั ย                    
ของนักจิตวิทยาไปสู่สถานศึกษา 
4. การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาสนับสนุน     
ด้านด้านความปลอดภัย 
5. ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
6. ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู ้เร ียน              
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น 

1. การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการ
ควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเขตพ้ืนที่ชายแดน 
2. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์    
ในปัจจุบัน ช่วยสนับสนุนด้านความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3. การผล ักด ันจากส ังคม ส ่งผลให ้ผ ู ้ เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิด
ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 
4.  การสน ับสน ุนและความร ่วมม ื อของ
หน่วยงานอื่นในจังหวัด 
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 W : จุดอ่อน O : โอกาส 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยให้แก่บุคลากร  โดยผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ     
จากความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการเสนอไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด                      
ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี ่ยวข้องความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง 

 
 

ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 

 S : จุดแข็ง O : โอกาส 
1. กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการนำ
ผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการส่งตอ่
ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
3. ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดการศึกษา 
4. การนำฐานข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูลผู้เรียน 
ครู สถานศึกษาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการ
จ ัดการศ ึกษาของคร ู ให ้ แก ่ ผ ู ้ เร ี ยนสำหรั บ                
การประกอบอาชีพในอนาคต 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
7. การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการ
สนับสนุนการติดตามผู ้ เร ียนให้เข ้าถ ึงการจัด
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
8. มีระบบการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน เพื ่อนำกลับเข ้าส ู ่ระบบการศ ึกษา                   
(พาน้องกลับมาเรียน) 
9. การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม และแผนงานด้านโอกาส เพื ่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

1. การคมนาคมในการเด ินทางของผ ู ้ เร ียน 
ข ้าราชการคร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษา          
ของสถานศึกษาในพื ้นที ่ปกติม ีความสะดวก 
รวดเร็วและเหมาะสม 
2. การกำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และนโยบาย     
ด้านการศึกษาอื่น ๆ  จากภาคการเมือง ช่วยแก้ปัญหา
เรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. การบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และจัดการ
ศึกษาที่ต้องสนองความต้องการของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันได้ 
4. การได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาหรือกองทุนอ่ืน ๆ สำหรับ
ผู้เรียนยากจน ส่งผลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น 
5. การม ีส ่วนร ่วมของผ ู ้ปกครอง ช ุมชน                
ภาคสังคมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุก
ประเภท 
6. การสน ับสน ุนทร ัพยากรด ้านการศ ึกษา              
จากภาคสังคม ชุมชนในบริเวณสถานศึกษา ส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
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 S : จุดแข็ง O : โอกาส 
10. การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเด็กพิการ และเด็ก
ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. สร้างเครือข่ายการนำผู ้เรียนสู ่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำชุมชน ผู ้ปกครองเข้ามา             
มีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน และร่วมระดมทรัพยากรด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้และความสำคัญเรื ่องกฎหมายด้านการศึกษา           
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน ผู้ปกครองอยู่เสมอ 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
 W : จุดอ่อน T : อุปสรรค 

1. การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรม สำหรับการส่งเสริมด้านโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
2. การประสานความร ่วมม ือของสำน ักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษากับภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน   
ในการส่งเสริมด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

1. การจ ัดสรรงบประมาณเป ็นการเฉพาะ                
เพื ่อแก้ไขปัญหาด้านความเหลื ่อมล้ำทางการ
ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  
2. ความพร ้อมด ้านเศรษฐก ิจและรายได้                      
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 
3. เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษา 
4. สภาพของบริบทพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้เรียน 
ผู้ปกครองในการเข้าถึงการจัดการศึกษา 
5. การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ มี
ผลต่อผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
6. ความตระหนักในเรื่องโอกาสและความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังคม  
และชุมชน 
7. การคมนาคมในการเด ินทางของผ ู ้ เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาที ่มีพื ้นที่ลักษณะพิเศษ ไม่สะดวก 
เกิดความล้าช้า 
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 W : จุดอ่อน T : อุปสรรค 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องระดับจังหวัดเพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยนำ
ฐานข้อมูลสารสนเทศมาประกอบในการพิจารณา เพื่อให้เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  เพ่ือ
ส่งเสริมด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
 S : จุดแข่ง T : อุปสรรค 

1. กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการนำ
ผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการส่งตอ่
ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
3. ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดการศึกษา 
4. การนำฐานข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูลผู้เรียน 
ครู สถานศึกษาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการ
จ ัดการศึกษาของคร ูให ้แก่ผ ู ้ เร ียนสำหร ับการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
7. การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการ
สนับสนุนการติดตามผู ้ เร ียนให้เข ้าถ ึงการจัด
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
8. มีระบบการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางค ัน เพ ื ่อนำกล ับเข ้าส ู ่ระบบการศ ึกษา                   
(พาน้องกลับมาเรียน) 
9. การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม และแผนงานด้านโอกาส เพื ่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. การจ ัดสรรงบประมาณเป ็นการเฉพาะ                
เพื ่อแก้ไขปัญหาด้านความเหลื ่อมล้ำทางการ
ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  
2. ความพร ้อมด ้านเศรษฐก ิจและรายได้                      
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 
3. เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษา 
4. สภาพของบริบทพื้นที่ที ่อยู่อาศัยของผู้เรียน 
ผู้ปกครองในการเข้าถึงการจัดการศึกษา 
5. การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ  
มีผลต่อผู ้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าสู่
ระบบการศึกษา 
6. ความตระหนักในเรื่องโอกาสและความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสงัคม  
และชุมชน 
7. การคมนาคมในการเด ินทางของผ ู ้ เร ียน 
ข ้าราชการคร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษา           
ของสถานศึกษาที่มีพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ไม่สะดวก 
เกิดความล้าช้า 
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 S : จุดแข่ง T : อุปสรรค 
10. การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเด็กพิการ และเด็ก
ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ในสถานศึกษาพ้ืนที่ลักษณะพิเศษมีรายได้เสริม  โดยการบูรณา
ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเอง สร้างโอกาส         
ให้เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น 
2. สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผู้เรียนทุกคนและทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
 W : จุดอ่อน O : โอกาส 

1. การจ ัดสรรงบประมาณในการสน ับสนุน
โครงการ /ก ิ จกรรม  สำหร ับการส ่ ง เสริม            
ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
2. การประสานความร ่วมมือของสำนักงาน               
เขตพื ้นที ่การศึกษากับภาคีเครือข่าย องค์กร
ชุมชนในการส่งเสริมด้านโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 
 
 
 

1. การคมนาคมในการเดินทางของผู ้เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา     
ของสถานศึกษาในพื้นที ่ปกติมีความสะดวก 
รวดเร็วและเหมาะสม 
2 .  การกำหนดนโยบายเร ี ยนฟร ี  15  ปี                       
และนโยบายด้านการศึกษาอื ่น ๆ จากภาค
การเมือง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
3. การบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และจัดการ
ศึกษาที่ต้องสนองความต้องการของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันได้ 
4. การได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาหรือกองทุนอ่ืน ๆ สำหรับ
ผู้เรียนยากจน ส่งผลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น 
5. การม ีส ่ วนร ่ วมของผ ู ้ ปกครอง ช ุมชน                
ภาคสังคมในการจัดการศึกษาให้ก ับผู ้ เร ียน        
ทุกประเภท 
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 W : จุดอ่อน O : โอกาส 
 6. การสน ับสน ุนทร ัพยากรด ้านการศ ึกษา              

จากภาคสังคม ชุมชนในบริเวณสถานศึกษา ส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถนำผู้ปกครอง ชุมชน        
และภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น  
2. สนับสนุนและจัดหากองทุนสำหรับผู้เรียนยากจนจากภาคการเมือง และเอกชนให้เข้ามามี
บทบาทการส่งเสริมจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 
 

ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

 S : จุดแข็ง O : โอกาส 
1. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน เป็นไปเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
2. การทำงานเป็นทีมของข้าราชการคร ู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
3. ความสามารถในการปร ับต ั วท ันต ่อการ
เปล ี ่ ยนแปลงตลอดเวลาของข ้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
4. การนิเทศ กำกับ ติดตามเพื ่อให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทและวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา 
5. ส่งเสริมด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัด   
การเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 
6. ส่งเสริมด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 
7. ส่งเสริมให้ได้ร ับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ               
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา            
ตามมาตรา 12 
 

1. การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การม ีระบบสารสนเทศ ส ื ่ อเทคโนโลยี              
ด ้านว ิชาการในการเร ียนการสอนที ่ท ันสมัย 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
3. การกำหนดแผนระดับชาติด้านการศึกษา เช่น 
แผนปฏิร ูปประเทศ แผนแม่บท แผนพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน ช่วยส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ
การศึกษา 
4. ความเป ็นเอกภาพของนโยบายต ่ าง ๆ              
จากรัฐบาล และโครงการ/กิจกรรมที ่เก ิดขึ้น
สามารถขับเคลื ่อนการศึกษาได้อย่างต่อเนื ่อง         
มีประสิทธิภาพ 
5. ม ี เคร ือข ่ายความร ่วมม ือทางการศ ึกษา           
ทั้งภายในและภายนอก 
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 S : จุดแข็ง O : โอกาส 
9. ข ้าราชการคร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษา                   
มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน การสังเคราะห์งาน 
การคิดเชิงเหตุและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
10. ส ่ ง เสร ิ ม สน ับสน ุนให ้ ข ้ าราชการครู                  
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ
จัดการเรียนการสอน 
11. การมีรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล 
12. การส ่งเสร ิม สนับสนุนให ้เก ิดการปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
13. การบูรณาการข้อมูล แผนงาน และการทำงาน
ระหว ่างสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาและ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ 
14. การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตะรางตามมาตรฐานตำแหน่งหรือวิชาชีพ 
15. โครงการ/ก ิ จกรรมม ีจำนวนเหมาะสม                      
เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
16. การมีเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
และสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐาน 
17. การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร ให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา 
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กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
 W : จุดอ่อน T : อุปสรรค 

1. ขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สถานศึกษา 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำผล
วิจัยมาใช้จริง 
3. การส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ    
เพ่ือการมีงานทำ 
4. การส่งเสริมความสามารถด้านภาษาและการ
สื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

1. การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ส่งผลต่อความ
คล่องต ัวในการเข ้าถ ึงการจ ัดการศึกษาที ่มี
คุณภาพ 
2. เทคโนโลยี สารสนเทศในการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ภาษาและพหุ
วัฒนธรรม 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่พัฒนาความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร
ให้แก่ผู้เรียนทุกคนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระให้มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถนำ
ความรู้ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเข้ากับแต่ละกลุ่มสาระ 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
 S : จุดแข่ง T : อุปสรรค 

1. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน เป็นไป     
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
2.  การทำงานเป ็ นท ี มของข ้ าราชการครู                    
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
3. ความสามารถในการปร ับต ั วท ันต ่อการ
เปล ี ่ ยนแปลงตลอดเวลาของข ้ าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
4. การนิเทศ กำกับ ติดตามเพื ่อให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทและวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา 
5. ส่งเสริมด้านความรู ้ ความเชี ่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. ส่งเสริมด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 
 

1. การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ส่งผลต่อความ
คล่องต ัวในการเข ้าถ ึงการจ ัดการศึกษาที ่มี
คุณภาพ 
2. เทคโนโลย ี  สารสนเทศในการส่ งเสริม            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่
3. ความหลากหลายของชาติพันธุ ์ ภาษาและ      
พหุวัฒนธรรม 
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 S : จุดแข่ง T : อุปสรรค 
7. ส ่งเสริมให้ได้ร ับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ      
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 12 
8. การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม ส่งผลให้ได้ผู ้บริหาร ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
9. ข ้าราชการคร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึกษา             
มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน การสังเคราะห์
งาน การคิดเชิงเหตุและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศ ึกษาม ีความร ู ้ ความเช ี ่ ยวชาญในการ                
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการจัดการ
เรียนการสอน 
11. การมีรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน    
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล 
12. การส ่งเสร ิม สน ับสนุนให ้เก ิดการปร ับสภาพ              
แวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
13. การบูรณาการข้อมูล แผนงาน และการทำงาน
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพ 
14. การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตะรางตามมาตรฐานตำแหน่งหรือวิชาชีพ 
15. โครงการ/กิจกรรมมีจำนวนเหมาะสม เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรยีนอย่างแท้จรงิ 
16. การมีเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
และสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐาน 
17. การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1.  กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมกับ
ผู้เรียนทุกชาติพันธุ์ 
2. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมกับผู้เรียนทุกชาติพันธ์ 
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
 W : จุดอ่อน O : โอกาส 

1 .  ขาดแคลนอ ั ตรากำล ั งข ้ า ร าชการครู                       
และบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำผล
วิจัยมาใช้จริง 
3. การส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ  
เพ่ือการมีงานทำ 
4. การส่งเสริมความสามารถด้านภาษาและการ
สื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

1. การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การม ีระบบสารสนเทศ ส ื ่ อเทคโนโลยี                       
ด ้านว ิชาการในการเร ียนการสอนที ่ท ันสมัย 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
3. การกำหนดแผนระดับชาติด้านการศึกษา เช่น 
แผนปฏิร ูปประเทศ แผนแม่บท แผนพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน ช่วยส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ
การศึกษา 
4. ความเป ็นเอกภาพของนโยบายต ่ าง ๆ                       
จากรัฐบาล และโครงการ/กิจกรรมที ่เกิดขึ้น 
สามารถขับเคลื ่อนการศึกษาได้อย่างต่อเนื ่อง                 
มีประสิทธิภาพ 

 5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในและ
ภายนอก 
2. สนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพให้ผู้เรียน โดยความร่วมมือของ
เครือข่ายภายในและภายนอก อาทิ ชุมชน  ผู้ปกครอง 

 
 
 

ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 

 S : จุดแข็ง O : โอกาส 
1. การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศ
กระทรวงหร ือแนวปฏ ิบ ัต ิต ่าง ๆ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
2. การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของสำนักงาน
เขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาไปส ู ่ การปฏ ิบ ัต ิ ได ้จริ ง                    
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1. การบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  การนำเทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล เข ้ ามาเ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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S : จุดแข็ง O : โอกาส 
3. การม ี โครงสร ้ างการบร ิหารท ี ่ เหมาะสม                    
และการมอบหมายท ี ่ ตรงก ั บล ั กษณะงาน                        
(Job Description) 
4. มีข ั ้นตอน/คู ่ม ือการทำงานที ่ช ัดเจน ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5. ข ้าราชการคร ู และบุคลากรทางการศึกษา              
ม ีความร ู ้  ความเข ้าใจในความต้องการจำเป็น            
ของผ ู ้ เร ียนท ั ่วไป ผ ู ้ เร ียนพ ิการและผ ู ้ เร ียน               
ด้อยโอกาส 
6. ทัศนคติในการทำงานตรงกันระหว่างข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
7. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี 
8.  การประเม ิ นประส ิ ทธ ิ ภาพการทำงาน                  
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา                 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
9. การมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่       
(Big Data) ท ี ่ม ีความครบถ้วนถูกต ้องและเป็น
ปัจจุบันของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
11. การนำเทคโนโลยีด ิจิท ัลมาใช้ในระบบการ
ทำงานได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
12. การส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่หลากหลาย     
อย่างต่อเนื ่อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เช่น 
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ สถานศึกษา
ตามนโยบาย 

3 .  การม ี กฎหมาย ระเบ ี ยบ ข ้ อบ ั งคั บ                      
เพื ่อป ้องกันการโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ        
ด้านการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
4. ความยืดหยุ่นของกฎหมายต่าง ๆ ที่สนับสนุน   
ให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ยืดหยุ ่น และสามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม 
5. การส ่งเสร ิม สนับสนุนให ้หน่วยงานเป็น       
ระบบราชการ 4.0 และการให้บริการภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและรองรับการเกิด
เหตุหรือภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
2. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงาน          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
 W : จุดอ่อน T : อุปสรรค 

1. การจัดการสรรงบประมาณในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
2. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั ้ง Hardware        
และ Software ที ่ม ีความทันสมัย และเพียงพอ
พร้อมรองรับการทำงานและจัดการเรียนการสอน 
3. การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ         
ท ี ่ เหมาะสมตามบร ิบทของสถานศ ึกษาและ
หน่วยงาน 
4. การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อื ่น ๆ ภายนอกที ่ม ีภารกิจในการปฏิบัติงาน
ใกล้เคียงกัน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติม เช่น 
การประเมิน การขอข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลชุด
เดียวกัน 
2. การกำหนดนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลที่สอด
รับกับกระแสสังคมในปัจจุบัน 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. นำข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลผู้เรียนยากจน
เพ่ือขอสนับสนุนทุนการศึกษา 
2. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดการขอข้อมูล
ซ้ำซ้อน 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
 

 S : จุดแข่ง T : อุปสรรค 
1. การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศ
กระทรวงหร ือแนวปฏ ิบ ัต ิต ่าง ๆ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
2. การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของสำนักงาน
เขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาไปส ู ่ การปฏ ิบ ัต ิ ได ้จริ ง                
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3. การมีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมและการ
มอบหมายที่ตรงกับลักษณะงาน (Job Description) 
4. มีข ั ้นตอน/คู ่ม ือการทำงานที ่ช ัดเจน ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อื ่น ๆ ภายนอกที ่ม ีภารกิจในการปฏิบัติงาน
ใกล้เคียงกัน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติม เช่น 
การประเมิน การขอข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลชุด
เดียวกัน 
2. การกำหนดนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลที่สอด
รับกับกระแสสังคมในปัจจุบัน 
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 S : จุดแข่ง T : อุปสรรค 
5. ข ้าราชการคร ู และบุคลากรทางการศึกษา            
มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการจำเป็นของ
ผู้เรียนทั่วไป ผู้เรียนพิการและผู้เรียนด้อยโอกาส 
6. ทัศนคติในการทำงานตรงกันระหว่างข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
7. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี 
8. การประเม ินประส ิทธ ิภาพการทำงานของ
ข ้าราชการคร ู  และบ ุคลากรทางการศ ึ กษา            
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
9. การมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big 
Data) ที่มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
11. การนำเทคโนโลย ีด ิจิ ท ัลมาใช ้ ในระบบ             
การทำงานได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
12. การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่หลากหลายอย่าง
ต ่อเน ื ่ อง ช ั ดเจนและม ีประส ิทธ ิภาพ เช่น 
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ สถานศึกษา
ตามนโยบาย 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1.  สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษและสถานศึกษาตามนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
 W : จุดอ่อน O : โอกาส 

1. การจัดการสรรงบประมาณในการสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
2. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้ง Hardware 
และ Software ที่มีความทันสมัย และเพียงพอ
พร้อมรองรับการทำงานและจัดการเรียนการ
สอน 
3. การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่
เหมาะสมตามบร ิบทของสถานศ ึกษาและ
หน่วยงาน 
4. การเช ื ่อมโยงข ้อม ูลสารสนเทศระหว ่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 .  การนำเทคโนโลย ีด ิ จ ิท ั ล เข ้ ามา เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เร ียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
3 .  การม ี กฎหมาย  ระ เบ ี ยบ  ข ้ อบ ั งคับ             
เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศดา้น
การศึกษาที่มีความเหมาะสม 
4 .  คว ามย ื ดหย ุ ่ น ของกฎหมายต ่ า ง  ๆ                
ท ี ่สน ับสน ุนให ้ เก ิดการทำงานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 
5. การส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานเป็น
ระบบราชการ 4.0 และการให้บริการภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ เบ ื ้องต้นด้านเทคโนโลยี                
ทั้ง Hardware และ Software เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะจัดการ
เรียนการสอน 
2. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐระบบ 4.0 ตามสภาพบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ 
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  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ                 
โดยมีเป้าหมายผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงได้กหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์รวมถึงนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับแผนระดับ1 แผนระดับ 2        
และแผนระดับ 3 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ต้นแบบองค์กรคุณธรรม  นำสู่องค์กรคุณภาพ  บนพื้นฐานความเป็นไทย  

ภายใต้การมีส่วนร่วมสู่ศตวรรษที่ 21” 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามหลักสูตร และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษา 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย

ทุกด้านสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคน มีความรักสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนปฏบิัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่งมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 – 2579 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
การจัด 

การศึกษา 
เพ่ือความ
มั่นคงของ
สังคมและ

ประเทศชาติ 

2 
การผลิต 

และพัฒนา
กำลังคน  
การวิจัย 

และนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 

3 
การพัฒนา 
ศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย 

และการสร้าง 
สังคม 

แห่งการ
เรียนรู้ 

 

4 
การสร้าง 
โอกาส 

ความเสมอ
ภาค 

และความเท่า
เทียมทาง
การศึกษา 

5 
การจัด 

การศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตร 

กับ
สิ่งแวดล้อม 

6 
การพัฒนา 

ประสิทธิภาพ 
ของระบบ
บริหาร 

จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริม 
การจัด 

การศึกษา 
ให้ผู้เรียน 
มีความ

ปลอดภัย
จากภัยทุก
รูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มโอกาส
และความ
เสมอภาค

ทาง
การศึกษา

ให้กับ
ประชากร
วัยเรียนทุก

คน 

กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

ให้
สอดคล้อง
กับการ

เปลี่ยนแปล
งใน

ศตวรรษที่ 
21 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

ให้
สอดคล้อง
กับการ

เปลี่ยนแปล
งใน

ศตวรรษที่ 
21 

กลยุทธ์ที่ 4 
เพิ่มประ
สิทธิ ภาพ
การบริหาร

จัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

ให้
สอดคล้อง
กับการ

เปลี่ยนแปล
งใน

ศตวรรษที่ 
21 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย      
4 ด้าน ได้แก่ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ (อุบัติภัย) ภัยจากการละเมิดสิทธิ์และภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
 2. ผ ู ้ เร ียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ร ับการดูแลความปลอดภัย              
และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
 3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2570 
เป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจในภัยแบบต่าง 
ๆ และสามารถดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้
อย่างถูกต้อง 

90 1,2 

2. ร้อยละของผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

85 1,2 

3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษา 

95 3 

4. ร้อยละของครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา       
มีความรู้และเข้าใจเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่
ของสถานศึกษา 

85 1 

5. ร้อยละของสถานศึกษามีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 

90 4 

 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
1. สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู้

เกี ่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที ่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถดำเนินชีวิตใน
วิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 

สถานศึกษาทุกโรง 

1 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับ

ผ ู ้ เร ียน ข ้าราชการคร ู และบุคลากรทางการศึกษา           
และสถานศึกษา    ให้ได้รับความปลอดภัยทั ้ง 4 ด้าน     
และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลง โดยเปิดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ครู เพื่อสื่อสารกับ สพป.โดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data 
และแอปพลิเคชั ่นในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื ่อสามารถ
คาดการณ์ภัยที ่อาจเกิดในอนาคต และส่งเสริมการ
เช ื ่อมโยงฐานข ้อม ูลท ั ้ งระด ับเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานภาคนอกให้สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 

สถานศึกษาทุกโรง 

1,2 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อให้
อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาเอื้อต่อการ
เรียนรู ้ และความปลอดภัยของผู ้เร ียน ข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสาน
การสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยาและบุคลากรด้าน
ความปลอดภัย เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู ้เร ียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 

สถานศึกษาทุกโรง 

3,4 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือ                  
กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องในจังหวัด เช่น 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคม           
และความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด สำนักงานขนส่ง
จังหวัด เป็นต้น 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 

สถานศึกษาทุกโรง 

4 

5. ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย        
และจ ัดทำแผนบร ิหารจ ัดการด ้านความปลอดภัย           
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมถึง
แผนรองรับภัยพิบัต ิฉ ุกเฉินและการจัดระบบความ
ปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 

สถานศึกษาทุกโรง 

3 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงระเบียบ         

หรือมาตรการที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น        
เพื ่อสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู ้เรียน ข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / 

สถานศึกษาทุกโรง 

3 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีพัฒนาการสมวัย 
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 5. เด็กกลุ ่มเสี ่ยงจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับ                         
การช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ตัวช้ีวัด 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2570 
เป้าประสงค์ 

1. อัตราการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 100 2 
2. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  70 2 
3. ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ ได ้ร ับการสนับสนุน

ทรัพยากร เพื ่อเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

90 1-5 

4. ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ม ีการต ิดต ั ้ งระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพ 

100 1-5 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
พ ัฒนาเต ็มตามศ ักยภาพตามความถน ัดและ
ความสามารถตามหลักการพหุปัญญา 

80 4 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเสี่ยงในการออกจาก
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับ
การศึกษา      ขั้นพื้นฐานได้รับการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการไม่ให้ออกนอกระบบการศึกษา 

90 1-2,5 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2570 
เป้าประสงค์ 

7. ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

80 2,5 

8. ร้อยละของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการ   ทางการศึกษาหรือพัฒนาสมรรถภาพที่
เหมาะสม         ตามความจำเป็น 

100 4 

 

แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย

และการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูล    
ในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อดูแลและ
ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนนอกจากระบบการศึกษา  

กลุ่ม DLICT 2,3,7,8 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องและระดม
ทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ 

สถานศึกษาในสังกัด 

4,5,7,8 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม            
ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่
เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กลุ่ม DLICT/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

4,5 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                  
โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการใน
ศูนย์การเร ียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

2,3,4,6 

5. พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหา
ผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้
กลับเข้าสู ่ระบบการศึกษา หรือได้ร ับการศึกษาด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา /  
กลุ่ม DLICT 

2,3,7,8 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
6. กำหนดแนวทางและกระบวนการในการส่งต่อผู้เรียนให้

ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือมีทักษะอาชีพใน
การดำรงชีวิต 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

2,3,7,8 

7. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู ้ เทคโนโลยี                   
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใด      ทางการศึกษา รวมทั ้งกระบวนการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการ 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

8 

ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน  
8. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

6 

9. สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) ท ี ่หลากหลายให ้ก ับผ ู ้ เร ียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึง
การศึกษา การเรียนรู้และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพ
หรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

7,8 

10. ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที ่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ  
และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

8 

11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ให้เกิดการ  
บูรณาการอย่างยั่งยืน 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

8 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่  
12. จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสำหร ับผ ู ้ เร ียน          

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

1-8 

13. จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที ่จำเป็น รวมถึง
ประสานการสนับสนุนทรัพยากรแก่สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่
เกาะเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

4,5,7 

14. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้สามารถเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้กับประชากรวัยเรียน      
และผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

4,5,7 

15. พ ัฒนาสถานศ ึกษาระด ับปฐมว ัยให ้ม ีค ุณภาพ                
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

1 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิ       
และหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment 
for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 

6. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดการเรียน     
การสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2570 
เป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ ดี
ขึ้นไป 

90 1 

2. ร้อยละของผู ้ เร ียนที ่ได ้ร ับการพัฒนา  พหุปัญญา
รายบุคคล 

100 2 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะ    ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 2 

4. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูง และการประเมินและ
พัฒนาผู ้เรียนเพื ่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

80 2 

5. จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

100 3 

6. ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะ
ผู ้ เร ียนแบบถักทอความร ู ้  ท ักษะ เจตคติค ่าน ิยม                 
และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ (Competency – Based Instruction) และ
การเร ียนร ู ้ เช ิงร ุก (Active Learning) ในท ุกระดับ
การศึกษา 

80 3 

7. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านภาษาและความรู้
พ้ืนฐาน      ด้านดิจิทัล 

70 3 

8. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีหลักสูตรสถานศึกษา        
ที่ยึดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 

100 6 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2570 
เป้าประสงค์ 

9. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผล      
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 

100 5 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ประเมินให ้ก ับคร ูผ ู ้สอนให้สามารถสร ้างและใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน 
ด้านการอ่าน  ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นเรียน  เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 

80 5 

11. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัด  มีพัฒนาการสมวัย    
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

80 2 

แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
คุณภาพผู้เรียน  
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัด
การศึกษา/ 

สถานศึกษาในสังกัด 

11 

2. ส ่งเสร ิมให ้สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาและ
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะ   ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หล ั กของชาต ิ  ย ึ ดม ั ่ นการปกครอง  ในระบบ
ประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป็น             
ประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา       
ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว สู่การ
ปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

1,3 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุ

ปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง/สำรวจ
แวว/วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่าง
ทางพหุปัญญาของผู ้เร ียน โดยครูออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สอดคล้องตามบริบท
และวัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

1,3 

4. จ ัดการศ ึกษาตามข ีดความสามารถของผ ู ้ เร ียน
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ความถน ัดและศ ักยภาพ                
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื ่ออาชีพ                      
ให ้สอดคล้องกับบร ิบทพื ้นที ่ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

2,3,6,7 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื ่อมโยงสู ่อาชีพ            
และการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

3,4 

6. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้              
ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Lifa & Learning 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

3 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ใน

ชีวิตประจำวันและหารายได้ระหว่างเรียน (Start 
up) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

1 

คุณภาพคร ู  
8. พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัด
การศึกษา/ 

สถานศึกษาในสังกัด 

6 

9. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก (Active 
Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

6 

10. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
/ กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษา/ 

สถานศึกษาในสังกัด 

6 

11. พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผล              
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย เพื ่อส ่งเสริม         
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) เช่น    
การอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการแบบ Intensive Training         
การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรม
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

6 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
หลักสูตรและอ่ืน ๆ   
12. พัฒนาหล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมว ัย หล ักส ูตร

แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หล ัก คือ 
Career Education, Competency Building, 
Creative Education 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

8 

13. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

8 

14. พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพื่อให้บริการแก่สำนักงาน    
เขตพื ้นที ่การศึกษา และสถานศึกษาในร ูปแบบ
ออนไลน์ (Standard Item Bank System : SIBS) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

9 

15. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรยีนรู้ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

3 

16. พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้
อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้ สื ่อการสอนที ่มีคุณภาพ และการประเมิน               
และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด

การศึกษา /  
กลุ่ม DLICT 

4 

17. บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ และ
การประกอบอาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการ
ความถนัดของผู้เรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ 

สถานศึกษาในสังกัด 

3 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
18. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ

บริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู     
และระบบนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ี
เลี้ยงในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล/ กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา / 
สถานศึกษาในสังกัด 

6 

19. ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนศ ูนย ์พ ัฒนาศ ักยภาพบุคคล                
เพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

6 

20. พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบวิธีการนิเทศที่ส่งเสริม       
การจ ัดการเร ียนร ู ้ เช ิงร ุก (Active Learning) เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

6 

21. พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู ้บริหารสถานศึกษาให้มี
สมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการพัฒนางาน
วิชาการ ที ่ส ่งเสริมการจัดการเรียนรู ้เช ิงรุก และ
สอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตาม
มาตรฐานตำแหน่ง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

6 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมี            
ส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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 6. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับ
บริบท 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2570 
เป้าประสงค์ 

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดมีระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 
- หน่วยงานและสถานศึกษามีและใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- หน่วยงานและสถานศึกษาและใช้ระบบบริหารจัดการ       
ที ่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน (บริหารทั ่วไป/บุคลากร/
งบประมาณ/วิชาการ) 
- สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีและสถานศึกษาใช้
ระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน (บริหาร
ทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) ระบบดิจิทัล
เดียวกัน เชื่อมโยงกัน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 
- ร ้อยละของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาและ
สถานศึกษา   ที่ได้รับการขยายผลการบริหารจัดการที่
เป ็นด ิจ ิท ัลที ่ เป ็นร ูปแบบเดียวกัน ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน 

100 1 

2. สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินราชการ 
4.0 ตามเกณฑ์ (คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 450) หรือ 
คะแนนการประเม ินราชการ 4.0 ของสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

450 2 

3. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีขึ้นไป 

80 2 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน 

100 2 

5. ร ้อยละของหน ่ วยงานในส ั งก ัดม ีการ ใช ้ จ ่ าย
งบประมาณ ได้ตามมาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของรัฐ 

95 3 

6. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ที่มีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 

95 4 
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 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ

จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
80 3-6 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ                  
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบข้อมูลจัดการและรายงาน 
(ปพ.Online / ระบบรายงานผลต่อพระราชบัญญัติ
อำนวยความสะดวก / ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ     ของสถานศึกษา / สพท./ สพฐ. (ผู ้เรียน 
ข ้าราชการคร ู       และบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ์))  

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/  

กลุ่ม DLICT/ 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล/ 
กลุ่มนโยบายและ

แผน/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

1 

2. พัฒนาระบบพื ้นฐานทางเทคโนโลยีให ้ครอบคลุม             
(การให ้ความช ่วยเหล ือด ้านเทคโนโลย ีพ ื ้นฐาน                         
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพื ้นฐานด้านเทคโนโลยี                       
การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT                 
และการพ ัฒนา Software)  อย ่ างค ุ ้ มค ่ าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่ม DLICT 1 

3. สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัด
การศึกษาพื้นฐานที่ดี สำหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบ
เดียว เพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของระบบงาน               
และการจัดเก็บข้อมูล 

ทุกกลุ่มงาน/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

1 

4. จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที ่ เหมาะสมในทุกระดับ                   
และเพียงพอต่อความต้องการของการดำเนินงาน 
สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการ
สนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับ
การทำงานและการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่ม DLICT 1 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ระเบียบ แนวปฏิบัติ                 
ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่ม DLICT 1 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน 

2 

6. ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดให้มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐาน
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการประกัน
ค ุณภาพของสถานศ ึกษา หร ือมาตรฐานอ ื ่น ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มอำนวยการ/ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัด
การศึกษา/ 

สถานศึกษาในสังกัด 

2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

3 

7. จัดสรรงบประมาณที ่สอดคล้องกับประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลทางการศึกษาที่เกิดขึ้น โดยจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) 

กลุ่มนโยบายและ
แผน/ กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา/กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

3 

8. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
รายห ัวและงบประมาณท ี ่ ได ้ ร ั บการจ ัดสรร             
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มนโยบายและแผน 3 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล                  
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4 

9. ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 

10. ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนการกระจายอำนาจการ
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 

11. วางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ / 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา / สายสาย
สนับสนุน (พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้าง
รายปี (ครูอัตราจ้าง, นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน,               
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) / ฯลฯ) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
12. เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ             

และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
กลุ่มพัฒนาครู        

และบุคลากรทางการ
ศึกษา/ 

สถานศึกษาในสังกัด 

4 

13. พัฒนาผู ้บร ิหารสถานศึกษา ข ้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกบั Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุก
ด้าน 

กลุ่มพัฒนาครู        
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

4 

14. พัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มพัฒนาครู       
และบุคลากรทางการ
ศึกษา/กลุ่มกฎหมาย

และคดี/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

4 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

5 

15. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด เพ่ือบูรณาการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา/              

กลุ่ม DLICT / 
สถานศึกษาในสังกัด 

5 

16. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทางภาษี บุคลากร       
สิ่งอำนวยความสะดวก) 

ทุกกลุ่มงาน/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

5 

17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ        
การบริหารจัดการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ  

ทุกกลุ่มงาน/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

5 

18. บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัด
การศึกษา (Open Data/Data Catalog) ทั ้งในและ
นอก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่ม DLICT 5 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด 
สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ                  
ที่เหมาะสมกับบริบท 

6 

19. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง 
ในการจัดการศึกษา 

ทุกกลุ่มงาน/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

6 

20. ขยายผลนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา              
จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่พื้นที่อ่ืน ๆ  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

6 

21. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้อง          
กับบริบทของพื ้นที ่ โดยเฉพาะโรงเร ียนคุณภาพ
ประถมศึกษา และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone)  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด

การศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกัด 

6 

 
 

 



หน ้ า  | 100 

 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  Annual Action Plan 2023 

   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการตามแนวทาง การบริหาร
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ ว 3913 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งว่าจะดำเนินจการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต เขตละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่ 302/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 
เพ่ือพิจารณางบประมาณการบริหารจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1. งบบริหารจัดการสำนักงาน 3,000,000 
 1.1 ค่าสาธารณูปโภค                              700,000 

1.2 ค่าวัสดุ                                          500,000 
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                             150,000 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        450,000 
1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง       200,000 
1.6 งบจ้างลูกจ้างในสำนักงาน                1,000,000 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการตามแผน) 2,000,000 
รวม 5,000,000 

 

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณและโครงการ 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามกลุ่มงาน 

ที ่ กลุ่มงาน งบประมาณ (บาท) 
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ 
1. กลุ่มอำนวยการ 343,500 17 % 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 56,200 3 % 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 71,100 4 % 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   61,500 3 % 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 129,300 6 % 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 129,800 6 % 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 758,600 38 % 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 276,600 14 % 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 153,000 8 % 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 20,400 1 % 

รวมงบประมาณ 2,000,000 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

3%

4%

3%

6%

6%

38%

14%

8% 1%

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จ าแนกตามกลุ่มงาน

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี
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ความสอดคล้องของโครงการที่เชื่อมโยงแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
แผนระดับ 1   
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ      

ที่สนอง 
 ด้านที่ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 1 โครงการ 

 ด้านที่ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

 ด้านที่ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 30 โครงการ 

 ด้านที่ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1 โครงการ 

 
ด้านที่ 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ 

 
ด้านที่ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 39 โครงการ 
 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ      

ที่สนอง 
 ประเด็นที ่1 ความมั่นคง  1 โครงการ 

  ประเด็นที ่2 การต่างประเทศ   

  ประเด็นที ่3 การเกษตร   

  ประเด็นที ่4 อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต   

  ประเด็นที ่5 การท่องเที่ยว   

  ประเด็นที ่6 พื้นที่และเมือง น่าอยูอ่ัจฉริยะ   

  ประเด็นที ่7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล   

  ประเด็นที ่8 ผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่   

  ประเด็นที ่9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ   

 ประเด็นที ่10 การปรับเปลี่ยน ค่านิยม และวัฒนธรรม  2 โครงการ 

 ประเด็นที ่11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 10  โครงการ 

 ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ 19 โครงการ 
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สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ      

ที่สนอง 
  ประเด็นที ่13 การเสรมิสร้างให้ คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี   

  ประเด็นที ่14 ศักยภาพการกีฬา   

  ประเด็นที ่15 พลังทางสังคม   

  ประเด็นที ่16 เศรษฐกิจฐานราก   

 ประเด็นที ่17 ความเสมอ ภาคและหลักประกันทางสังคม 1 โครงการ 

  ประเด็นที ่18 การเติบโตอย่างยั่งยืน   

  ประเด็นที ่19 การบริหารจดัการนา้ทั้งระบบ   

 ประเด็นที ่20 การบริการ ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 3 โครงการ 

 ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 โครงการ 

  ประเด็นที ่22 กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม   

  ประเด็นที ่23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   

รวมท้ังสิ้น 39 โครงการ 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 
  ด้านที่ 1 ด้านการเมือง   

  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   

  ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย   

  ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม   

  ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ   

 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ 

  ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข   

  ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน - เทคโนโลยีสารสนเทศ   

  ด้านที่ 9 ด้านสังคม   

  ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน   

 ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 3 โครงการ 

 ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 34 โครงการ 

 ด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม - กีฬา - และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 1 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 39 โครงการ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 

  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

  

  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจดุหมายของการท่องเที่ยวท่ีเน้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน 

  

  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทีส่ าคัญของโลก   

  หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสงู   

  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์     
ที่สำคัญของภูมภิาค 

  

  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ  
และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

  

  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ข้มแข็ง มศีักยภาพ
สูงและสามารถแข่งขันได ้

  

 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมอืงอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เตบิโตได้อย่าง
ยั่งยืน 

1 โครงการ 

  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครอง 
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

  

  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอน   

  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

  

 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต 

33 โครงการ 

 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

5 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 39 โครงการ 
 
แผนความม่ันคง 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 
 1. การเสรมิสร้างความมั่นคงของมนุษย์  3 โครงการ 

  2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง   

 
3. การเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2 โครงการ 

  4. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติ   

  5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ   
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สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 
  6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง   

  7. การป้องกันและแก้ไขปญัหาการก่อเหตรุุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   

  8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง   

  9. การป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย ์   

 10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 1 โครงการ 

 11. การเสรมิสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 1 โครงการ 

  12. การรักษาความมั่นคงพ้ืนท่ีชายแดน   

  13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล   

  14. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัคุกคามข้ามชาต ิ   

  15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์   

  16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ   

  17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน    

  18. การรักษาความมั่นคงดา้นอาหารและน้า    

  19. การรักษาความมั่นคงดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

รวมท้ังสิ้น 9 โครงการ 
 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

27 โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

2 โครงการ 
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สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 7 โครงการ 

 รวมท้ังสิ้น 39 โครงการ 
 
 

แผนระดับ 3 
 

ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สพฐ. 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 

 
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสรมิการจดัการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุก
รูปแบบ 

2 โครงการ 

 
  

กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

2 โครงการ 
  

 
  

กลยทธ์ที ่3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 

25 โครงการ 
  

 กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 8 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 37 โครงการ 
 

ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพฐ. 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 
 

  
  

1. ร้อยละของผู้เรียน1. ร้อยละของผู้เรียนที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในภยัคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสือ่และเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวติวิถีใหม่ 
และชีวิตวิถีถัดไป   

2 โครงการ 

 2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภยั  1 โครงการ 

 
  

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบตัิและภยั
คุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal)  

1 โครงการ 

 
  
  

4. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการ
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  

1 โครงการ 
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สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 

  
5. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1 โครงการ 

 
  

6. อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรยีนปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1 โครงการ 

 
  

7. จำนวนผู้เรียนทีเ่ป็นผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น  

2 โครงการ 

  8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรบันักเรียนยากจน    

 
  

9. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา  

5 โครงการ 

  10. ร้อยละของผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  2 โครงการ 

 
  

11. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพฒันาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที ่21  

7 โครงการ 

 
  
  

12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้บัการเตรียม
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA)  

4 โครงการ 

  13. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรยีนการสอนตามพหุปญัญา  5 โครงการ 

  14. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  1 โครงการ 

 
  

15. จำนวนผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด  
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

4 โครงการ 

 
  

16. ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศกึษา              
ที่ผ่านมา  

6 โครงการ 

 
  
  

17. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพฒันา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑท์ี่กำหนด  

2 โครงการ 

  18. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก  2 โครงการ 

 19. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เปน็ดิจิทัล  3 โครงการ 

 
  
  
  

20. ร้อยละของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษา   
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และโรงเรียนคุณภาพ ไดร้ับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาตามบริบทพื้นที่  

1 โครงการ 
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สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 
 21. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA online  1 โครงการ 

 
  

22. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
ในระบบแบบ Real Time  

1 โครงการ 

  
  

23. จำนวนครั้งของประชาชนท่ีเข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จดัการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong learning)  

  
  

 
  

24. ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลุผลสมัฤทธิ์ตามค่า
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

39 โครงการ 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของ สพป.ระนอง 

สนอง รายละเอียด 
จำนวนโครงการ 

ที่สนอง 

  
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสรมิการจดัการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัย         
ทุกรูปแบบ 

2 โครงการ 

  
กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน       
วัยเรียน 

2 โครงการ 

 
  

กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง       
ในศตวรรษที่ 21 

25 โครงการ 
  

  กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 8 โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 37 โครงการ 
 
 
 
 



หน ้ า  | 109 

 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  Annual Action Plan 2023 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.ระนอง  
สนองแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 และนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

การบริหารจัดการลูกจา้ง
ชั่วคราวในสำนักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
- ยุทธศาสร์ท่ี 6 กลยุทธ์ที ่3 24 ข้อ 2 ด้านที่ 4  -  -  

พิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นต่ำกวา่สายสะพาย
และเหรียญจกัรพรรดิ
มาลา ประจำป ี

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
ข้อ 3 ยุทธศาสร์ท่ี 6 กลยุทธ์ที ่4 24 ข้อ 6 ด้านที่ 4 ข้อ 9  -  

การประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะของข้าราชการ
คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (Performance 
Agreement : PA)  

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 24 ข้อ 5 ด้านที่ 3  -  -  

ขับเคลื่อนภารกิจงาน
กลุ่มนโยบายและแผน       
ให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 6 ประเด็นที่ 20 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

13 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่4 24 ข้อ 6 ด้านที่ 4 ข้อ 9  -  
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โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่1 1,2,3,4,7,24 ข้อ 1 ด้านที่ 1 ข้อ 2 ข้อ 10 

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2566 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที ่2 5,6,7,24 ข้อ 3 ด้านที่ 2 ข้อ 1 ข้อ 6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 
2565 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 11,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3  - ข้อ 5 

โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุ       

ด้านที่ 1 ประเด็นที่ 1 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
ข้อ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่1 1,24 ข้อ 1 ด้านที่ 1 ข้อ 2 ข้อ 10 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริต  และประพฤติ
มิชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   

ด้านที่ 6 ประเด็นที่ 21 ข้อ 11 
หมุดหมายที ่

13 
ข้อ 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่4 21,24 ข้อ 6 ด้านที่ 3 ข้อ 9 ข้อ 2 
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โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารงบประมาณ
การเงิน  การคลัง และ
การพัสดุ               

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

13 
 -  ยุทธศาสร์ท่ี 6 กลยุทธ์ที ่3 24 ข้อ 5 ด้านที่ 4 ข้อ 9   -  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขอ้มูล
สารสนเทศทางการศึกษา   

ด้านที่ 4 ประเด็นที่ 17 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -   ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที ่2 19,24 ข้อ 3 ด้านที่ 2 ข้อ 8   - 

พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
ข้อ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 24 ข้อ 5 ด้านที่ 3 ข้อ 5  -  

ตรวจสอบ ติดตาม ให้
คำปรึกษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ด้านที่ 6 ประเด็นที่ 21 ข้อ 11 
หมุดหมายที ่

13 
 -  ยุทธศาสร์ท่ี 6 กลยุทธ์ที ่4 24 ข้อ 6 ด้านที่ 4 ข้อ 9  -  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของ
สถานศึกษา 

ด้านที่ 6 ประเด็นที่ 21 ข้อ 11 
หมุดหมายที ่

13 
 -  ยุทธศาสร์ท่ี 6 กลยุทธ์ที ่4 24 ข้อ 6 ด้านที่ 4 ข้อ 9  -  
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โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย และ
เจ้าหน้าที่สำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง    

ด้านที่ 6 ประเด็นที่ 20 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  ยุทธศาสร์ท่ี 6 กลยุทธ์ที ่4 24 ข้อ 6 ด้านที่ 4 ข้อ 9  -  

กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาและอื่น ๆ 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 10 ข้อ 13 
หมุดหมายที ่

12 
ข้อ 3 ยุทธศาสร์ท่ี 1,6  - 24 ข้อ 6 ด้านที่ 4 ข้อ 9  -  

พัฒนาดูแลอาคาร 
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ 5 ประเด็นที่ 10 ข้อ 6 หมุดหมายที ่8  -  
ยุทธศาสตร์ที่ 

1,5 
 - 24 ข้อ 1 ด้านที่ 1  -  -  

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 24 ข้อ 5 ด้านที่ 3 ข้อ 9  -  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อสนอง
ยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ               
พ.ศ. 2566    

ด้านที่ 6 ประเด็นที่ 20 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่4 24 ข้อ 6 ด้านที่ 4 ข้อ 9  -  

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 12,15,16,18,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 6 ข้อ 5 
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โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

จัดทำวิจยัเชิงพื้นที่ตาม
ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 11 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 24 ข้อ 2 ด้านที่ 3  - ข้อ 8 

โครงการพัฒนากิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง 
EF (Executive 
Function)        เด็ก
ปฐมวัย 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 9,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 6 ข้อ 4 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 11,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 6 ข้อ 1 

ส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 19,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

การจัดการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ด้วย
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 13,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 4,6 ข้อ 1,2 
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โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนพื้นที่เกาะ สพป.
ระนอง 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 20,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 4 ข้อ 8 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษากลุ่มสาระ     
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 11,15,16,22,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 6,8 ข้อ 5 

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 12,16,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 ข้อ 1 ข้อ 8 

นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.
ระนอง ครั้งที่ 3   

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 24 ข้อ 2 ด้านที่ 3  - ข้อ 1 

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดย
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่4 24 ข้อ 2 ด้านที่ 3  -  -  

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 
9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19,24 

ข้อ 2 ด้านที่ 3  - ข้อ 5 
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โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษากลุ่มสาระ  การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 13,15,16,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 6 ข้อ 5 

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถมศึกษาดว้ย
กระบวนการร่วมสร้าง 
ร่วมพัฒนา  ร่วมใช้
ทรัพยากรทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที่ 21  

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อที่ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  ยุทธศาสร์ท่ี 6 กลยุทธ์ที ่3 10,11,13,24 ข้อ 2 ด้านที่ 4 6 ข้อ 7 

พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้        
ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน      ที่
สอดคล้องกับทักษะ
จำเป็น ในศตวรรษ         
ที่ 21 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 11,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 4 ข้อ 5 

 

 

 



หน ้ า  | 116 

 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  Annual Action Plan 2023 

 

โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่เป็น
สากล (CEFR) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับชาติ 
ปีงบประมาณ 2566 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 17,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 6 ข้อ 5 

พัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 11,12,13,16,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3  - ข้อ 9 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 9,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3  - ข้อ 5 

พัฒนาการจัดการศึกษา
ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย 

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 9,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 6 ข้อ 4 
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โครงการ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 นโยบาย/จุดเน้น 

ยุทธศาสตร ์
ชาต ิ

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

แผนปฏิรูป 
ประเทศ 

ร่าง 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ฉบับ 13 

แผน 
ความ
มั่นคง 

แผนการศึกษา 
แห่งชาต ิ

แผนพัฒนา 
สพฐ./สพป.รน. 

ตัวชี้วดั แผนปี 66 
สพฐ. 

นโยบาย/
จุดเน้น 

ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

จุดเน้น  
สพฐ. 

นโยบาย 
เร่งด่วน 
สพฐ. 65 

พัฒนาคุณภาพปฐมวยั 
สร้างฐานคนดีเมือง
ระนอง Ranong 
Network Childhood 
Development : 
(RNCD)  

ด้านที่ 3 ประเด็นที่ 12 ข้อ 12 
หมุดหมายที ่

12 
 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 
2,3 

กลยุทธ์ที ่3 9,24 ข้อ 2 ด้านที่ 3 6 ข้อ 4 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

1. งบบริหารสำนักงาน (งบจ้างลูกจ้างในสำนักงาน) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน 
1. การบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราว              

ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

1,000,000 1. จัดประชุมหารือ ผอ.กลุ่ม/
หน่วย และผู้รับผิดชอบ 
2. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ใน สพป ระนอง 
3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
สะท้อนผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ 

ร้อยละ 90 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีการบริหารการจัดการ 
สนับสนุนงานด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ตามกรอบอัตรากำลังที่ขาดแคลน             
ทำให้การบริหารจัดการศึกษา             
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่องานราชการและทุก            
ภาคส่วน                                                                                                            
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง บริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

บริหารงานบุคคล 
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 38 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน 
1. พิธีรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจำปี 

10,000   1. การจัดประชุมคณะทำงาน 
2. การดำเนินการในพิธีรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำ
กว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปี 

ร้อยละ 100 ข้าราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษา           
และลูกจ้างประจำ  ผู้ท่ีได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ไปแล้ว สามารถ
นำไปใช้ประดับ เพื่อร่วมในงานพิธี
ท่ีสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ท่ีได้รับ
พระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำ ท่ีได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปีไปแล้ว 
ได้นำไปใช้ประดับในโอกาสพิธีท่ี
สำคัญต่าง ๆ ของทางราชการและ
มีความภาคภมูิใจ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรรุ่นอื่น 
ๆ สืบต่อไป 

บริหารงานบุคคล 

2. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา (Performance 
Agreement : PA) 

119,300 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง          
การประเมินตำแหน่งและ       
วิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
(Performance Agreement : PA) 
2. การติดตามและประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง   
ในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : 
PA) เป็นไปตามหลักเกณฑ์     
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด และสามารถนำข้อมูลผล
การประเมินการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษา
แต่ละราย เข้าสู่ระบบ DPA              
ได้ภายในเวลาท่ีกำหนด 

1.  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
ประเมินผลการพัฒนางาน            
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด และสามารถนำข้อมูล           
ผลการประเมินการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละรายเข้าสู่ระบบ 
DPA ได้ภายในเวลาท่ีกำหนด 

บริหารงานบุคคล 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน 
    2. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
นำผลการประเมินการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : 
PA) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับ
การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ, ดำรงไว้ซึ่ง
ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ
การ หรือความเชี่ยวชาญใน
ตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ัง ตามนัยมาตรา 
55 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กำหนด และใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
3. ร้อยละ 80 ข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา มีความพึงพอใจ              
ไม่น้อยกว่า 

2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถนำผล   
การประเมินการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : 
PA) ใช้เป็นคุณสมบัติในการ ขอรับ
การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ,              
ดำรงไว้ ซึ่งความรู้ความสามารถ                  
ความชำนาญการ หรือความ
เชี่ยวชาญในตำแหน่ง             
และวิทยฐานะ ท่ีได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งตามนัยมาตรา 55                
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                     
ท่ีกำหนด และใช้ประกอบ      
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  
ให้มีคุณภาพเป็นมืออาชีพ             
และมีทักษะในวิชาชีพ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน 
     4.  ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้เข้ารับ การพัฒนา
มีการยกระดับด้านวิชาชีพให้สูงขึ้น 
และนำไป   พัฒนางาน  ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
5.  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถนำความรู้
จากการพัฒนา มาปรับวิธีการคิด 
การสอนให ้ท ันสม ัย และเกิด
ประโยชน ์ส ู งส ุดแก ่น ัก เร ียน 
สถานศึกษา และตนเอง 

 

3. ขับเคลื่อนภารกิจงานกลุม่นโยบาย 
และแผนให้มีประสิทธิภาพ 

56,200 1. บริหารจัดการงานนโยบาย
และแผน 
2. บริหารจัดการงาน
งบประมาณ 
3. บริหารจัดการงานติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 100 สถานศึกษา             
ในสังกัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามความต้องการ 
จำเป็นและขาดแคลน และได้รับ
การติดตาม และตรวจสอบการ
ดำเนินงานการใช้งบประมาณ  
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ดำเนินการ
บริหารงบประมาณให้เกิดความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด   
ต่อทางราชการ และติดตามการ
ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีท่ีกำหนด 

นโยบายและแผน 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน 
    2. ร้อยละ 100 สำนักงาน               

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนองมีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ
โครงการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5. รายงานผลการติดตาม        
แต่ละตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วน 

2. บุคลากรโรงเรียน มีความรู ้
ความเข้าใจในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพฒันา           
และขับเคลื่อนใช้เป็นทิศทาง     
ในการนำองค์กรได้ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำ
รายงานการติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน                การ
ดำเนินงานของสำนักงาน    เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีความเข้าใจในการจัดทำ
รายงานผลการบริหาร                   
จัดการศึกษา 
4. ผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา        
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง อยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน 
4. ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

และคุม้ครองนักเรียน 
22,100 1.  การพฒันาศักยภาพครู

ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา 
3. การคัดเลือกสถานศึกษา  
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. การช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนท่ีประสบ
ปัญหาได้รับความช่วยเหลือ 
2. ร้อยละ 100 นักเรียนรู้วิธี     
ในการปกป้องตนเองจาก            
ภัยต่าง ๆ 
3. ร้อยละ 100 ครูได้รับการ
พัฒนาศักยภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตาม
สภาพปัญหา 
2. นักเรียนรู้จักตนเองและปกป้อง
ตนเองได้ 
3. ครูและนักเรียนมีสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

5. สร้างโอกาสและความเสมอภาค       
ทางการศึกษา ปีการศกึษา 2566 

11,300   1.  การดำเนินการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว 
3. การติดตามเด็กตกหล่น/เด็ก
ออกกลางคัน/เด็กที่มีแนวโน้ม
ออกกลางคัน 

1. ร้อยละ 100 ประชากรวัยเรียน
ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ในระดับ    ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
2. ร้อยละ 100 ประชากรวัยเรียน
ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ในระดับ    ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง สามารถ           
จัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
เด็กปกต ิเด็กพิการ                
และเด็กความสามารถพิเศษ 
 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน 
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง สามารถ          
ให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่าง  
เท่าเทียมและเสมอภาค ตรงตาม
ความต้องการของเด็ก            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565 

232,900 1.  การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) หรือ
ระดับชาติ 
3. จัดนิทรรศการทางการศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) 

1. ร้อยละ 80 โรงเรียนท่ีส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
รางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ร้อยละ 50 โรงเรียนท่ีส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค (ภาคใต้) หรือระดับชาติ 
3. ร้อยละ 80 โรงเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษาระนอง        
มีผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับ
ภูมิภาค (ภาคใต้) หรือระดับชาติ 
  

1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง             
ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ                 
และทักษะอาชีพ ทั้งในระดับ   
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค            
และระดับชาติ 
2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง            
มีความภาคภมูิใจในรางวัลท่ีได้รับ 
ตลอดจนนำไปพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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    4. ร้อยละ 60 โรงเรียนท่ีเป็น

ตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษาระนอง            
มีผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับทอง 
ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) หรือ
ระดับชาติ 
5. ร้อยละ 30 โรงเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษาระนอง            
มีผลงานท่ีได้รับรางวัลติด 1  ใน 3 
ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) หรือ
ระดับชาติ 

  

7. โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข       

10,300 1. อบรมการใช้คู่มือการ
ดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. ประเมินสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

1. ร้อยละ 100 ผู้บริหารโรงเรยีน 
ครู และนักเรียน ทุกโรงในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
 

1. บุคลากรในโรงเรียนท่ีเข้ารับ
การอบรม นำความรู้ไปขยายผล
ต่อนักเรียน ครู และผู้บริหาร
โรงเรียน 
2. โรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมนิ 
ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติด              
และอบายมุข ในทุกระดับ   
 

ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
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    2. ร้อยละ 100 โรงเรียนท่ีเข้ารับ

การประเมินสถานศึกษาสีขาว                     
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
ผ่านการประเมินในทุกระดับ 

  

8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ ของข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน            
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2566   

20,400 1. แต่งต้ังคณะทำงาน/ประชุม
คณะทำงาน 
2. ดำเนินการจัดโครงการ   
3. ดำเนินการประเมินผล        
ก่อน – หลังการอบรมโครงการ 
4. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วม
การอบรม 
5. สรุปผล–รายงานผล(รูปเล่ม)       

ร้อยละ 100 ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 
จำนวน 25 โรง และครูผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุของโรงเรียนขยายโอกาส 
จำนวน 25 โรง พร้อมท้ังผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้อง ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษาระนอง ท่ี
เข้าร่วมการอบรมฯ มีความรู้ความ
เข้าใจ      มีความตระหนัก และมี
องค์ความรู้ท่ีจำเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมและการมีสว่น
ร่วมการต่อต้าน  การทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม   ในหน่วยงาน 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และมีการ
บริหารจัดการป้องกันความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานได้ 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ผ่านการ
ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

กฎหมายและคดี 
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     4. เรื่องร้องเรียนการทุจริต            

และประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง             
มีจำนวนลดลง 

 

9. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
งบประมาณการเงิน การคลัง                
และการพัสดุ               

61,500 1. กิจกรรมอบรมเสรมิสร้าง
ความรู้ด้านการเงินบัญชีพัสดุ
ให้กับโรงเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน                 

ด้านงบประมาณ (งบลงทุน) 
3. กิจกรรมพัฒนาระบบการ
พิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
4. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้และสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ท่ีจะเกษียณ 

อายุราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2566 

1. ร้อยละ 90 สำนักงาน             
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2. ร้อยละ 100 ผู้เกษียณอายุ
ราชการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
ในเดือนตุลาคม 2566 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีผลการ
ประเมินมาตรฐานสำนักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับคุณภาพ
ดีเย่ียม 
 

บริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 
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   5. กิจกรรม การพัฒนา

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   

10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   

71,100 1. กำกับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(การใช้ DLTV, DLIT, ระบบ
อินเทอร์เน็ต) สถานศึกษา    
ในสังกัดทุกโรง 
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ     
ด้าน ICT ของสถานศึกษา      
ในสังกัด 
- จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม 
- กำกับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2 กำกับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(DMC) 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา มีการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สนับสนุนงานด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ                    
และประสิทธิผล 

1. การบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร                
ท้ังในสำนักงานเขตพื้นที่                    
และสถานศึกษา ระดับดี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ            
และคุณภาพผู้เรียนได้ 
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศ    
และการสื่อสาร 
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   3. ปรับปรุงระบบ เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
(rnedu.go.th) 

   

11. พัฒนาศักยภาพข้าราชการคร ู               
และบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาระนอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

129,800 1. การประเมินสัมฤทธิผล  การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่            
เพื่อพัฒนาการศกึษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. 
ในระยะเวลา 1 ปี 
2. การอบรมพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

จำนวน  150 คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษา                
มีการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสมรรถนะ             
ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย การมีความรู้                 
มีความเข้าใจ  มีทักษะ และมี
ทัศนคติท่ีดี  ต่อการปฏิบัติงาน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มคีวามรู้              
ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย   
ด้านการศึกษาของหน่วยงาน
ระดับสูงทุกระดับ ตลอดจนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 

 

พัฒนาครู              
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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     3. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ปฏิบัติงาน            

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม และมีความโปร่งใส    

โดยยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล                    

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

12. ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษา   
และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 

60,000 1. งานบริหารการตรวจสอบ 
2. ตรวจสอบ ติดตาม ให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ           
ตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. บริการให้คำปรกึษาผ่าน
คลินิก “บริการให้คำปรกึษา” 
หรือผ่านระบบออนไลน ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1. ร้อยละ 100 สำนักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ได้รับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
ในระบบ New GFMIS Thai    
และให้คำปรึกษาแนะนำด้าน
การเงิน การบัญชี ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2566  ครบถว้น
ตามประเด็น            การ
ตรวจสอบท่ีกำหนด 
2. ร้อยละ 100 โรงเรียน จำนวน 
20 โรง ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ รวมท้ังให้คำปรึกษา 
แนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน 
การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการ 

1.  ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  
นำข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบ ติดตาม ไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลท่ีดี
ช่วยให้การบริหารจัดการของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ   
มีข้อมูล  และรายงานทางการเงิน 
บัญชี ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ได้อย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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    จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  และตรวจสอบ
หลักฐานการจ่าย 
3. ร้อยละ 100 โรงเรียน จำนวน 5 
โรง  ได้รับการตรวจสอบ      การ
ดำเนินงานเงินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเงินรายได้สถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 โรงเรียน จำนวน 
10 โรง ได้รับการตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
 

2.  ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา นำผลการตรวจสอบ
ภายในไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ  และควบคุมกำกับ 
ติดตาม ดูแลท่ีดี 
3.  ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  นำความรู้   
ท่ีได้รับจากการพัฒนา                   
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ผู้ขอรับบริการ นำความรู้          
ท่ีได้รับจากการให้คำปรึกษา            
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน           
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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    5. ร้อยละ 100 สำนักงาน       เขต

พื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน 73 โรง 1 สาขา                
(ข้อมูลจากระบบ e-budget)   
ได้รับ การตรวจสอบการใช้จ่าย   
ค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างชำระ            
(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)   
ประจำไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 และประจำไตรมาส   ท่ี 
1 - 3 ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2566  
6. ร้อยละ 100 ผู้ตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้รับ               
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ              
การปฏิบัติงาน  อย่างน้อย                 
18 ชม./คน/ป ี  
7. ร้อยละ 100 สำนักงาน           
เขตพื้นท่ีการศึกษา เปิดบริการ          
ให้คำปรึกษาผ่านคลินิกบริการ           
ให้คำปรึกษา หรือผ่านระบบ
ออนไลน์เดือนละ 1 ครั้ง 
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    8. ร้อยละ 80 โรงเรียนท่ีได้รับ               

การตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษา 
แนะนำ การปฏิบัติงาน ดำเนินการ   
ตามข้อเสนอแนะ และปฏิบัติงาน       
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง    
มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย             
ท่ีกำหนด ตลอดจนมีข้อมูลรายงาน  
ทางการเงิน บัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 
9. ร้อยละ 100 โรงเรียน                
ท่ีได้รับการตรวจสอบการดำเนินงาน 
ดำเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
บริหารงานและดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน              
ตามเป้าหมาย 
10. รอ้ยละ 100 ผู้รับบรกิาร         
มีความพึงพอใจท่ีได้รับบริการผ่าน
คลินิกบริการให้คำปรึกษาหรือผ่าน
ระบบออนไลน์   
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13. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

ด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
93,000 1. ทบทวนคำสั่งและแต่งต้ัง

ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
เครือข่ายการจัดการศึกษา   
2. จัดประชุมซอ้มความเขา้ใจ               
แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจ
สอบภายในประจำเครือข่ายการ
จัดการศึกษา  ผา่นระบบ  Video 
Conference 

1. ร้อยละ 100 สถานศึกษา            
ท่ีได้รับการตรวจสอบ ติดตาม   
ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ           
จากผู้ตรวจสอบภายในประจำ
เครือข่ายการจัดการศึกษา   
2. ร้อยละ 100 สถานศึกษา           
ท่ีได้รับการตรวจสอบ ติดตาม 
และให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ จากผู้
ตรวจสอบ ภายในประจำเครือข่าย
การจัดการศึกษา ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะและมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย         
ท่ีกำหนด  มีข้อมูลรายงานทาง
การเงิน บัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษานำ
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษา
และให้ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบ ภายในประจำเครือข่าย
การจัดการศึกษา ไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข  การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลท่ีดี 
ช่วยให้การบริหารจัดการของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมีข้อมูลและรายงาน
ทางการเงิน บัญชีถูกต้อง
น่าเชื่อถือและสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ              
ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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   3. แจ้งจัดสรรงบประมาณ 

หลักเกณฑ์ การใช้จ่าย
งบประมาณและแนวทาง        
การดำเนินงานประจำปี เพื่อให้
เครือข่ายการจัดการศึกษาแต่ละ
เครือข่ายวางแผนการดำเนินงาน
พร้อมเสนอโครงการและปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566                
เพื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา พิจารณาอนุมัต ิ
4. ตรวจสอบ ติดตาม ให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ       
โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำ
เครือข่ายการจัดการศึกษา   
5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ให้คำ ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ 
และควบคุม กำกับ ติดตาม     
การดำเนินงานของแต่ละ
เครือข่าย ให้เป็นไปตามปฏิทิน    
ท่ีวางไว้ 

3. ร้อยละ 100 สถานศึกษา              
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษา
และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำเครือข่ายการจัด
การศึกษา 
  

2.  ผู้บริหารของสำนักงาน                
เขตพื้นท่ีการศึกษา นำผลการ
ดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและควบคุม กำกับ ติดตาม 
ดูแลท่ีดี 
3. ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา นำผลการ
ดำเนินงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำเครือข่ายการจัด
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4  ผู้รับบริการด้านการให้
คำปรึกษานำความรู้ท่ีได้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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   6. เครือข่ายการจัดการศึกษาแต่

ละเครือข่าย ประชุมสรุปผล             
การดำเนินงาน และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานส่งสำนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สอบถามความพึงพอใจของหน่วย
รับตรวจ 
8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ 
ประมวลผล และจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานประจำป ี
9. นำขอ้มูลผลการดำเนินงาน 
และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ไปใช้ในการวางแผนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2567 

  5. ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
เครือข่ายการจัดการศึกษา                 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม              
ให้ข้อเสนอแนะหรือบริการให้
คำปรึกษา  แก่สถานศึกษาภายใน
เครือข่าย ตลอดจนนำไปปรับใช้ 
ในการพัฒนางานของตนเอง             
และสถานศึกษาภายในเครือข่าย  
เพื่อเพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงาน 
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

14. ประชมุผู้บริหารการศกึษา ผู้บรหิาร
สถานศกึษา ผู้อำนวยการกลุม่/หน่วย 
และเจ้าหนา้ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษาระนอง    

78,800 1. จัดทำโครงการปฏิทิน
กำหนดวันประชุม 
2. แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้า
ประชุมทราบ 

1. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมประชมุ 
มีความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการดำเนินงาน              
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมคีวามเข้าใจ 
ในนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง  
 

อำนวยการ 
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   3. แต่งตั้งคณะทำงาน 

4. ประชุมคณะทำงาน             
เพื่อกำหนดเนื้อหาสาระ              
ในการประชุม 
5. ประสานเรื่องสถานท่ี
ประชุมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
6. จัดทำเอกสารประกอบ   
การประชุม 
7. ดำเนินการประชุม 
8.รายงานการประชุม 

2. ร้อยละ 100 ผู้ข้าร่วมประชุม
ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปล่ียนและหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผล
การดำเนินงานของสำนักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 

 

15. กิจกรรมวันสำคญัทางศาสนา 
และอื่น  ๆ

37,000 1. สำรวจวันสำคัญต่าง ๆ  
และจัดทำปฏิทินการศึกษา 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน                    

ในระยะเวลา 1 ปี 
2. ประชาสัมพันธ์และแจ้ง
เวียนปฏิทิน 
3. แต่งตั้งคณะทำงาน              
และประชุมคณะทำงาน          
เพื่อวางแผนการดำเนิน
โครงการ 

ร้อยละ 90 สำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง     
ได ้ เข ้ าร ่วมก ิจกรรมว ันสำคัญ     
ทางศาสนาและอื่น ๆ ท้ังปี 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ ร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมท้ังปี 

อำนวยการ 
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   4. สำรวจและประมาณราคา

ค่าวัสดุท่ีใช้ในกิจกรรมวัน
สำคัญ เช่น พวงมาลา พานพุ่ม
ดอกไม้สด ป้ายกิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ อาหารแห้งในพิธี
ทำบุญตักบาตร ผ้าสีแดง ขาว 
เหลือง ฯลฯ 
5. เชิญชวนให้บุคลากร               
ในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญตามปฏิทินท่ี            
กำหนดไว้ 
6. รายงานและสรุปผล 

   

16. พัฒนาดูแลอาคาร สถานท่ี                
และสิ่งแวดล้อม 

28,800 1. จ้างเหมาบริการตัดหญ้า   
ปีละ 2 ครั้ง 
2. จ้างเหมาบริการเช็ดกระจก 
ปีละ 1 ครั้ง 
3. จ้างเหมาบริการตัดแต่ง
ต้นไม้ ปีละ 2 ครั้ง 
4. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

ร้อยละ 90 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง            
มีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่ความสะอาด สวยงาม  
ร่มรื่น ปลอดภัย และมีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ เนื่องจากมีการแบ่ง
สัดส่วนสำนักงานท่ีชัดเจนกว่าเดิม 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

อำนวยการ 
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17. พัฒนาองคก์รสู่ความเป็นเลศิ 127,900 1. จัดทำโครงการ/เสนอ

โครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนด
กรอบแนวทางการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะทำงาน 
4. กำหนดกิจกรรมพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
5. ดำเนินการตามโครงการ 
6. สรุป/รายงานผล 

ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มี
ความรู้ ความเขา้ใจ การพัฒนา
สมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
และด้านการบริการท่ีดี พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี              
และความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพของตนเอง 

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง 
พัฒนาระบบ ในการทำงาน            
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีมี การ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมถึง
ความรู้ในด้านต่าง ๆ               
ท่ีจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
ส่งผลให้มีการพัฒนางานเป็น             
ท่ีประจักษ์ ขององค์กรเข้มแขง็
อย่างยั่งยืน 

อำนวยการ 

18. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา             
เพื่อสนองยุทธศาสตร ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566    

71,000 1. ประชุมชี้แจงขั้นตอน              
การดำเนินโครงการ 
2. ศึกษาดูงาน สพป. 
ลพบุรี เขต 2 และ สพป.
อุบลราชธานี เขต 5 
3. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นำประสบการณ์จากการศึกษา           
ดูงานไปบูรณาการปรับประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ประธานเครือข่าย
การจัดการศึกษา และบุคลากร          
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง  
ได้ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาในการบริหาร
จัดการงานที่มีประสิทธิภาพ              
ท้ัง 4 ด้าน และนำไปบูรณาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

อำนวยการ 
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19. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย             

ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
26,400 1. นำผลการนิเทศ ติดตาม  ใน

ปีการศึกษา 2565                
มาวิเคราะห์ วางแผนเสนอ
โครงการ 
2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
3. นิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน 
4. สรุปผล และรายงานผล 
5. วางแผนแนวทางขยายผล
โครงการ 

1. ร้อยละ 100 สำนักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีเครือข่ายความร่วมมอื
ทางวิชาการ 20 เครือขา่ย 
2. ร้อยละ 100 ครูจัดหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษาที่สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน      
และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
3. ร้อยละ 70 นักเรียนในโรงเรยีน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ      20 โรง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

1. บุคลากรแกนนำและครูผู้สอน 
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง         
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดขั้นสูงอย่างเป็นระบบ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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20. จัดทำวิจัยเชงิพื้นท่ีตามทิศทาง              

การพฒันาคณุภาพการศกึษา          
ขั้นพื้นฐาน 

38,400 1.ประชุมศึกษาสภาพ       
และยกร่างงานวิจัยระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.ประชุมยกร่างงานวิจัย 
จัดสร้างพัฒนา เครื่องมือ    
และเก็บข้อมูล 
3.ประชุมสัมมนาอิงเชี่ยวชาญ 
4.เขียนรายงานการวิจัย    
และจัดพิมพ์ 

ร้อยละ 100 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง           
มีวิจัยเชิงพื้นท่ีตามทิศทาง            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนองมีนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 
 

นิเทศ ติดตาม   
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

21. โครงการพฒันากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง EF (Executive Function) 
เด็กปฐมวัย 

25,800 1. นำผลการนิเทศ ติดตาม  ใน
ปีการศึกษา 2565                  
มาวิเคราะห์ วางแผนเสนอ
โครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ     
การดำเนินโครงการ 
3.พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
4 .นิเทศ ติดตาม การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้

1. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ     
และสามารถออกแบบการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้          
และพัฒนาทักษะทางสมอง EF  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยมีความเข้าใจธรรมชาติ 
การทำงานของสมองเด็กปฐมวัย          
และสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 

1. ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย            
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ออกแบบการจัดบรรยากาศ             
ในห้องเรียนท่ีช่วยส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะทางสมอง EF ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความ
เข้าใจธรรมชาติการทำงาน              
ของสมองเด็กปฐมวัยและสามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมท่ีช่วย 

นิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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   5. สะท้อนผลการนิเทศ 

ติดตาม การจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้
6. สรุปผล และรายงานผล 

แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางสมอง EF ได้ 
3. ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัย              
มีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้าน
และสมดุล มีความเชื่อมั่นและมี
ความภูมิใจในตนเองมีทักษะ            
การคิด กำกับตนเอง และมี
ความสุข 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
สมอง EF ได้ 
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
อย่างรอบด้านและสมดุล มีความ
เชื่อมั่นและมีความภูมิใจในตนเอง
มีทักษะการคิด กำกับตนเอง    
และมีความสุข 

 

22. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน         
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้             
การงานอาชีพ 

57,900 1. นำผลการนิเทศ ติดตามในปี
การศึกษา 2565 มาวิเคราะห์ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการตามแผนงาน 
3. นิเทศ กำกับติดตาม             
การดำเนินงาน และ สะท้อน
ผลการดำเนินงาน 
4. รายงาน สรุปผล                   
การดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการงาน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนการงาน มี
เทคนิควิธีการและนวัตกรรม            
ในการจัดการเรียนการสอนใช้   
ชั้นเรียนท่ีนำไปสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนองมีข้อมูล              
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ                
และคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 
3. ครูผู้สอนการงานจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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     4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ที่สูงขึ้น 

 

23. ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม           
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

25,600 1. นำผลการนิเทศ ติดตาม  ใน
ปีการศึกษา 2565 มาวิเคราะห์ 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการตามแผนงาน 
3. นิเทศ กำกับติดตาม            
การดำเนินงาน และ สะท้อน
ผลการดำเนินงาน 
4. รายงาน สรุปผล               
การดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนองทุกโรงเรียน  
มีสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพือ่ใช้ ในการ
จัดการเรียน การสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนองทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
การศึกษา เพื่อใช้ ในการจัดการ
เรียน การสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนองทุกโรงเรียน มีสื่อ 
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี            
ทาง การศึกษา เพื่อใช ้ในการจัด          
การเรียน การสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง  
ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
การศึกษา เพื่อใช้ ในการจัด      
การเรียน การสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

นิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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24. การจัดการเรียนการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)            
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

21,900 1. นำผลการนิเทศ ติดตาม            
ในปีการศึกษา 2565               
มาวิเคราะห์ วางแผนเสนอ
โครงการฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการการ
ดำเนินโครงการฯ 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนสังคมศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 
4. นิเทศ ติดตามการจัด   การ
เรียนการสอนของครูผู้สอน
สังคมศึกษา 
5. สะท้อนผลการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอน        
ของครูผู้สอนสังคมศึกษา 
6. สรุปผล และรายงานผล 

1. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนสังคม
ศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละ 100  นักเรียน            
ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนองได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

1. ครูผู้สอนสังคมศึกษาจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                              
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความ
เป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา          
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ในสังคมไทยเห็นความสำคัญ          
ของเอกลักษณ์ ของความ            
เป็นไทยในท้องถิ่นตนเอง 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

25. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ 
สพป.ระนอง 

17,800 1. พัฒนาหลักสูตรและ         
รูปแบบการจัดการเรียน    
การสอน สำหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก และโรงเรียน 
พื้นที่เกาะ 

1. ร้อยละ 90 โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระนองมีหลักสูตรและ
รูปแบบการจัดการเรียนการรสอน 
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

1. นักเรียนอ่านออกเขียนได ้
ตามช่วงชั้นวัย  
2. โรงเรียนพื้นท่ีเกาะ มีหลักสูตร 
ท่ีสอดคล้องกับบริบท ท้องถิ่น  

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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   2. ขับเคลื่อนนำหลักสูตร    

สู่การจัดการ เรียนการสอน 
3. นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน 
การนำหลักสูตรสู่การจัดการ 
เรียนการสอน 
4. ถอดบทเรียน สรุปผล 
รายงานผลโครงการ 

2. ร้อยละ 70 นักเรียนในโรงเรยีน 
ขนาดเล็กและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ 
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
และมีสมรรถนะตามท่ีหลักสูตร 
กำหนด 

3. ผู้ปกครอง ชุมชนมี 
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
ต่อโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ  
4. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการเรียน และเรียนต่อใน 
ระดับชั้นท่ีสูงขึ้น 
 

 

26. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

40,300 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ              
การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวทาง Active  
Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
และเทคโนโลยี สามารถออกแบบ
จัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน             
และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติ          
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  

1. นักเรียนมีคุณภาพสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติตาม
บริบทของชุมชน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกันพัฒนากระบวนการ
จัดการ เรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน 
และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง                              
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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   2. อบรมเชิงปฏิบัติการ          

เพื่อพัฒนาศักยภาพ              
การจัดการเรียนการสอน             
และเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสม
วิชาวิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยีระดับ               
ชั้นประถมศึกษา 
3. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน      
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                 
และเทคโนโลยี 
4. สะท้อนผล สรุปผล       
และรายงานผล โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีท่ีดีสามารถ           
เป็นแบบอย่างได้ 
3. ผลการทดสอบระดับชาติ              
ขั้นพื้นฐาน NT และ O-NET              
กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยีสูงขึ้น ร้อยละ 3 
 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยี ของสถานศึกษา
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล                 
ในการวางแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

27. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน           
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

54,650 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ขออนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะทำงาน             
และวิทยากร 
3. ประชุมคณะทำงาน           
และวิทยากร 
 

1. ร้อยละ 70 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพิ่มสูงขึ้น           เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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   4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาไทย                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
5. จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ในโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
6. สรุปผลและรายงานผล        
การดำเนินงาน 

2. ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรยีนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จำนวน 77 
โรงเรียน 1 สาขา  ได้รับการ
พัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
3. ร้อยละ 100 ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน          
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง จำนวน 77 โรงเรียน               
1 สาขา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาไทยให้มีศักยภาพเต็ม
ตามศักยภาพตนเองสูงสุด สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านภาษาไทย          
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1               
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ได้ศึกษาวิธีการจัด             
การเรียนการสอนท่ีประสบ
ผลสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทาง              
การจัดการเรียนการสอน                  
ให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ 
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28. นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง ครั้งท่ี 3   20,100 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ให้กับสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนทราบ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
พัฒนาสื่อ /นวัตกรรม/เทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะ การ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation 
Skills) และการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning 
3. จัดการประกวดกิจกรรม 
“นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.
ระนอง” ครั้งท่ี 3 
4. จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย/
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Community) 

ร้อยละ 50 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพฒันาสื่อ นวัตกรรม และ
รูปแบบการบริการจัดการศกึษาท่ี
สอดคล้องกับทักษะ แห่งศตวรรษท่ี 
21 

1.  นักเรียนได้รับการพัฒนา   
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
2.  ครูมรีูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)          
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชา 
3.  สถานศึกษามีรูปแบบ           
การบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
4.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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29. ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศกึษา

โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา       
(ก.ต.ป.น.) 

44,400 1. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของ             
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 1 
2. ประชุมฯ ก.ต.ป.น.            
ครั้งท่ี 2 และอนุกรรมการ   
ก.ต.ป.น. 
3. คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล              
และนิเทศการศึกษา               
ของเขตพื้นที่การศึกษา          
และอนุกรรมการ  ก.ต.ป.น. 
นิเทศ ติดตามโรงเรียน             
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาระนอง 
ทุกโรงเรียน 
4. ประชุมสรุป/สะท้อนผลการ
ติดตามของ คณะก.ต.ป.น.
และ คณะอนุกรรมการ                
ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา                 
ท่ีเข้มแข็ง 
2. ร้อยละ 80 โรงเรียน มีการ
ดำเนินการพัฒนางานวิชาการ   
งานงบประมาณ งานบริหารงาน
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป      
สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับ 
คุณภาพดีขึ้นไป 

1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับ การ
พัฒนาคุณภาพกระบวนการนิเทศ
ติดตาม  
2. สถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้  
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง                   
และสถานศึกษาในสังกัดได้
พัฒนากระบวนการทำงาน            
แบบมีส่วนร่วม  
4. มีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐาน               
การบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา  
5. โรงเรียนมีการดำเนินงาน
วิชาการ งานงบประมาณ            
งานบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา               
ท่ีเข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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   5. ประชุมคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 3 

   

30. นิเทศ ติดตามและประเมินผล             
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

129,750 1. ประชุมจัดทำแผนการนิเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
2. นิเทศ ติดตามสถานศึกษา
ในสังกัด (นิเทศบูรณาการ) 
3. ประชุมจัดทำสรุปผล          
การนิเทศ ประจำปี
งบประมาณ 2566             
และจัดทำแผนการนิเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2567 

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้รับการ
นิเทศการศึกษา อย่างน้อยปีละ            
4 ครั้ง 
2. ร้อยละ 80 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีคุณภาพ     
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา            
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ             
และคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดการศึกษาได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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31. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
32,300 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการสอนจินตคณิต 
2. นิเทศ ติดตาม กิจกรรม 
การเปิดชั้นเรียนตามแนว
ทางการสอนด้วยวิธีการแบบ
เปิด (Open approach) 
3. สะท้อนผล สรุปผล             
และรายงานผลโครงการ 

1. ร้อยละ 80 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน                   
ตามแนวทาง Active  Learning               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สามารถออกแบบ
จัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน                
และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีดีสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 
3. ผลการทดสอบระดับชาติ              
ขั้นพื้นฐาน NT และ O-NET               
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สูงขึ้นร้อยละ 3 

1. นักเรียนมีคุณภาพสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ 
ตามบริบทของชุมชน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ร่วมกันพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้                     
สู่คุณภาพผู้เรียน และมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานตำแหน่งและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา           
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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32. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับ

ประถมศึกษาด้วยกระบวนการร่วม
สร้าง ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ทรัพยากร  
ทางการศึกษา เพือ่พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง            
ในศตวรรษท่ี 21 

22,100 1.  ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา  
ร่วมแบ่งปันทรัพยากรทาง 
การศึกษาร่วมกัน             
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้              
4 กลุ่มสาระ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพและสมรรถสำคัญ 
ของผู้เรียน   
2. นิเทศติดตามฯ 

ร้อยละ 80 ครูโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับประถมศึกษา และโรงเรยีน 
ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน
คุณภาพ ระดับประถมศึกษา สงักัด
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จำนวน              
59 ราย ได้รับการพัฒนาด้าน            
การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยการร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา             
ร่วมใช้ คลังสื่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนคุณภาพระดับ
ประถมศึกษาและโรงเรียนใน              
เขตพื้นที่บริการครอบคลุม 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง                          
มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับ
ประถมศึกษาในปีงบประมาณ 
2566 ในการร่วมสร้าง                
ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่วมกันของกลุ่ม
โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน 
ในเครือข่ายเพื่อสร้างความเป็น
หนึ่งเดียว ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถมศึกษาสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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33. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 

เรียนรู้ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา  
สมรรถนะผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ  
ทักษะจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

26,400 1. ประกวดโรงเรียน ต้นแบบฯ 
2. ปรับปรุงกรอบหลักสูตร 
ระดับท้องถิ่น 

1. ร้อยละ 100 สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศกึษาระนอง 
มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning 
ด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ระดับชาติและพัฒนาสมรรถนะ  
สำคัญของผู้เรียนครอบคลุม            
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย และครอบคลุม 
ขนาดของโรงเรียนท้ังโรงเรียน 
ขนาดเล็กขนาดกลาง              
และขนาดใหญ่ 
2. ร้อยละ 100 สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศกึษาระนอง 
ได้ปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับ 
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไป 
เผยแพร่ขยายผลและประยุกต์ใช้ 
สำหรับโรงเรียนในสังกัดต่อไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระนองได้ 
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพ 
หลักสูตร การจัดการ เรียนรู้ 
ตลอดจนมีผลผลิต และผลลัพธฺ์ 
ท่ีสอดรับกับการขับเคลื่อน 
นโยบายด้านคุณภาพ             
ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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34. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (CEFR) 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ ปีงบประมาณ 2566 

20,300 1. จัดทำแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ท้ังระบบในภาพรวมของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
2.  นิเทศติดตามผลการนำ
แนวทาง การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไปใช้ 

1. ร้อยละ 80 สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศกึษาระนอง     
มีการจัดทำแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ              
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ                   
และตามกรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล 
(CEFR) จำนวน 3 ช่วงชั้น   
2. ร้อยละ 80 สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศกึษาระนอง    
ได้ช่วยเหลือพัฒนาด้านภาษา
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ในพื้นที่พิเศษ และโรงเรียนท่ี             
ขาดแคลนครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ   
โดยการสร้างแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ังระบบ
ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระนองได้ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ัง
ระบบตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตาม
กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (CEFR)     
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนองได้ช่วยเหลือ
สนับสนุนพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษท้ังระบบ
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือ
โรงเรียนในพื้นท่ีพิเศษ หรือ
โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูวิชาเอก
ภาษาอังกฤษโดยการจัดทำ           
แนวทางการขับเคลื่อนการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ            
ท้ังระบบเพื่อการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเป็นรูปธรรม 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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35. พัฒนาระบบวัดและประเมินผล     

การเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

37,900 1. ประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน (RT) ระดับชั้น ป.1 
2. ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ระดับชั้น ป. 3 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 เพื่อขับเคลื่อนการนำผลการ
ประเมินระดับชาติ 
(RT/NT/O-NET) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มี
ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน 
ด้านคณิตศาสตร์ และด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการประเมิน 
PISA 2025 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ              
O-Net, NT ในภาพรวมเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3 
2. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนท่ีมีผล
การทดสอบระดับชาติ O-Net, NT 
เพิ่มขึ้น 
 

1. นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการพัฒนา 
ด้านการอ่านออก-เขียนได้    
ตามมาตรฐานช่วงวัย 
2. นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการพัฒนา
ยกระดับความสามารถ               
ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์
สูงขึ้น 
3. นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ได้รับการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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36.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
16,600 1. ทบทวนการจัดทำรายงาน

การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR) ระดับ
เครือข่ายการจัดการศึกษา 
2. ขยายผลการสังเคราะห์ 
รายงานการประเมินตนเอง
ของ สถานศึกษา(SAR) ระดับ
เครือข่ายการจัดการศึกษา 
3. การสังเคราะห์รายงาน การ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR)                 
ปีการศึกษา 2564 
4. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา            
และการตรวจเย่ียมพื้นที่            
เชิงประเมิน 
5. รายงานผลการดำเนินงาน
ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละ 90 สถานศึกษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มีการนำผล
การสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานและยกระดับคุณภาพ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง มีการนำผลการ
สังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทาง             
ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานและยกระดับคุณภาพ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 
 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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37. พัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ระดับปฐมวัย 

11,500 1.นำผลการเข้ารับตรา
พระราชทานมาวิเคราะห์เสนอ
ขอโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินเพื่อรับตรา 
พระราชทาน และตรวจ
ประเมินผลการรายงานการจัด
กิจกรรม“โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ปีการศึกษา 2565 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการ       
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย /การประเมิน
โรงเรียนเพื่อรับตรา
พระราชทาน               
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”  
4. สะท้อนผลการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียน         
การสอน 

1. ร้อยละ 100 เด็กระดับการศึกษา
ปฐมวัย มีพัฒนาการ    ทั้ง 4 ด้าน 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา              ตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560             
และพร้อมเข้า สู่การเรียนในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น            
2. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดประสบการณ์บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการ            
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 90 โรงเรียนผ่านการ
ประเมิน ได้เข้ารับตราพระราชทาน                  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ทุกโรง 

1 เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยร้อย
ละ 100 มีพัฒนาการ             
ท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา               
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560              
และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 
2. ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ
จัดกิจกรรมตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย
ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างมี
คุณภาพ 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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   5. คณะกรรมการตรวจผลงาน

กิจกรรมการทดลอง  โครงการ 
6. สรุปผล และรายงานผล 

 3. ศึกษานิเทศก์ ผู้นำเครือข่าย
ท้องถิ่น  LN (Local Network) 
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT 
(Local Trainer) สามารถพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็ง ให้
โรงเรียนด้วยกิจกรรมในหัวข้อ               
เรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการ
ทำโครงงานด้วย Learning   
Spiral  และขยายผลการอบรม
ให้กับโรงเรียนทุกโรงในโครงการ 
4.  โรงเรียนผ่านการประเมิน     
ได้เข้ารับตราพระราชทาน       
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย          
ประเทศไทยทุกโรง  

 

38. พัฒนาคุณภาพปฐมวัย สร้างฐานคนดี
เมืองระนอง Ranong Network 
Childhood Development : 
(RNCD) 

88,500 1. กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพการจัดการศกึษา
ปฐมวัยสู่สถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ
ก่อนประถมศึกษา 
 

1. ร้อยละ 100 เด็กระดับการศึกษา
ปฐมวัย มีพัฒนาการ            ท้ัง 4 
ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา              ตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560            
และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับ  
ท่ีสูงขึ้น 

1. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 100 มีพัฒนาการ      ท้ัง 
4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา               
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560            
และพร้อมเข้า สู่การเรียน       
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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   2. กิจกรรม ประเมิน

พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  
อ.3 ที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยปีการศึกษา 2565 
3. กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย สู่แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
เชิงรุก Active Learning 
4.กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning ระดับ
ปฐมวัย สพป.ระนอง โดยใช้
รูปแบบANOP MODEL 
5. กิจกรรม นิเทศ ติดตาม
การส่งเสริม พัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”  
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
สังกัด สพป.ระนอง   
 

2. ร้อยละ 100 โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ 
3. ร้อยละ 90 ครูมีความรู้   ความ
เข้าสามารถพัฒนารูปแบบวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
4. ร้อยละ 90 โรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอด 
ช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา สังกัด            
สพป.ระนอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยมีหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
3. คุณครูปฐมวัยมีความรู้   
ความเข้าใจ สามารถพัฒนา
รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ                  
(Best Practice) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
4. โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยสามารถขับเคลื่อน               
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต                
“เด็กปฐมวัย” สู่การปฏิบัติ             
ในสถานศึกษา สังกัด                 
สพป.ระนอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   6. กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการการสร้าง
นวัตกรรม/รูปแบบวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื ่องมือสำคัญสำหรับ            
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริการการศึกษาเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และนโยบาย/จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เพื่อการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคลอ้ง
กับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การเผยแพร่กรอบทิศทางการพัฒนาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไป 
  2. การบูรณาการทรัพยากรและการทำงานของบุคลากรทุกกลุ่มงาน 
  3. การมีส่วนร่วมในการทำงาน โครงการต่าง ๆ  
  4. โครงการ กิจกรรมชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเพิ่มความเข้มข้นในการลงพื้นที่ไปยัง
สถานศึกษาเพ่ือติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างเชิงประจักษ์ 
  5. การบริหารงบประมาณยึดระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
  6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับ        
ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการ
กลุ่มที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจงาน 
  7. การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีที ่สำนักงานต่าง ๆ             
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์มาให้ดำเนินการ
ซ้ำซ้อนกับโครงการและงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องบริหารงบประมาณ โครงการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอการปรับโครงการ งบประมาณ 
เพ่ือการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ในระหว่างปี 
  8. โครงการที่ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน จะต้องจัดทำปฏิทินและแผนการ
ดำเนินงานเพ่ือการบูรณาการและจัดการทรัพยากร 
  9. เสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
 

ส่วนที่ 6  การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
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การติดตามและประเมินผล 
  1. ทุกโครงการต้องกำหนดตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
รวมถึงกิจกรรมในโครงการต้องสามารถวัดผลประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
  3. การปรับเปลี่ยนโครงการ งบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ จะต้องแจ้งกลุ่มนโยบาย   
และแผนทราบ เพ่ือการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ 
  4. เมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยคำนึงถึงมิติ
ด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและเอกสาร หลักฐาน รูปภาพ ฯลฯ อ้างอิงทุกโครงการ 
  5. ควรให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานทั้งผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และนำข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนต่อยอดการพัฒนา 
  การบริหารงบประมาณ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด     
ต่อผู้เรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่   
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละห้วง
เวลาแล้ว องค์กรจะมีรายงานการบริหารจัดการศึกษาทุกงบประมาณ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนำมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
  1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2. มีความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในแต่ละระดับ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภายนอก    
อ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ 
  4. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
  5. มีการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
  6. การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการบริหารอย่างเหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า 
  7. การดำเนินการที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิต                      
และผลลัพธ์ที ่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้หน่วยงาน             
และองค์กรที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นในการดำเนินงานและให้ความสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ที ่ แนวปฏิบัติ ระยะเวลา 
1 แจ้งนโยบาย กรอบทิศทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566               

ของ สพฐ./สพป.ระนอง ให้บุคลากรในสำนักงาน สถานศึกษาได้รับทราบ 
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2565 

2 - แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2565 

3 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) 
ในระบบการติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSER 

มกราคม 2566 

4 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) 
ในระบบการติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSER และรายงานผล    
การดำเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน 

เมษายน 2566 

5 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) 
ในระบบการติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSER 

กรกฎาคม 2566 

6 รายงานผลการดำเนินงานรอบ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 
2566) ในระบบการติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSER และรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน 

ตุลาคม 2566 
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ที่ปรึกษา 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
2. นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
คณะทำงาน 
1. นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางมณวดี  ดุลยรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
เรียบเรียง/จัดทำรูปเล่ม 
นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

คณะทำงาน 

 




