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ค าน า 

 รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามบทบาท  หน้าที่
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คาดหวังว่ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะสะท้อนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา     
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีต่อไป  

 ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี  

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

        1  กันยายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

            หน้า 

ค าน า 
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 บริบททั่วไป           1 
 ความเป็นมา 1           1 
 ที่ตั้ง 2            2 
 อ านาจหน้าที่ 2           2 
 ภารกิจการจัดการศึกษา 3         3 
 ข้อมูลพื้นฐาน 6           6 
 ข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 8        8 
 ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา 12        12 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 13         13 
 วิสัยทัศน์ 13           13 
 พันธกิจ 13           13 
 ค่านิยมองค์กร 13          13 
 เป้าประสงค์ 13           13 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 14        14 
  จุดเน้นการด าเนินงาน 14         14 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 15          15 
 ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 16        16 
 ด้านยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 17        17 
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา     25 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม อบรมครูผู้ช่วย 

สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในการบริหาร
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นครู 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. วางแผนจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ออกแบบกิจกรรม 
 3.  ประสานวิทยากร ตามหัวข้อในหลักสูตร 
 4.  ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
 5.  สังเกตุ และตอบแบบสอบถาม 
 6.  สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

ผลการด าเนินงาน  

 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ในการบริหาร
ตนเองการพัฒนาบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นครู 

ปัญหา และอุปสรรค 

 1. ระยะเวลาการพัฒนามีน้อย ท าให้การจัดกิจกรรมบางเนื้อหาอาจต้องด าเนินการอย่างรวบรัด เพ่ือให้
เพียงพอกับระยะเวลาที่มีอยู่  
 2. ไม่มีการติดตามการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมอบรมหลังจากอบรมเสร็จสิ้น 
 3. ในการอบรมไม่มีการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษา ท าให้บางเนื้อหาผู้เข้ารับการอบรมมองภาพความ
เป็นจริงไม่ชัดเจน 

แนวทางการพัฒนา  

 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาการพัฒนา เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหา และบริหารเวลาให้เหมาะสม ในการจัดกิจกรรม  
 2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากอบรมเสร็จสิ้น ณ สถานศึกษา  
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ 



 

รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส าหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรม เกียรต ิศักดิ์ศรี ข้าที่ดีของแผ่นดิน 

วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี 
และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ 
            3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และสร้าง
เครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม 
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพหลัง
เกษียณอายุราชการ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม                    
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการด าเนินการ  
 3. ประชุมชี้แจง มอบหมาย ท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
 4. ประสานการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 5. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
 6. สะท้อนผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
 7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษา
สุขภาพที่ถูกวิธี และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการ
วางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
            3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม 
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพหลังเกษียณอายุราชการ 
 

 



 

ปัญหา และอุปสรรค 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผน 
การเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 

แนวทางการพัฒนา  

 เป็นโครงการที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
การดูแลตนเอง การเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม 

รูปภาพประกอบ 

 
 

  
 
 
 
 


