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ค าน า 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2562 ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพและน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
ดังนี้ 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 91 65.00 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 32 22.86 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.71 
-  ประถมศึกษา 14 10.00 
-  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.71 
-  ไม่มีนักเรยีน 1 0.71 

จากตารางที่ 1 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวน 140 โรงเรียน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจ านวนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา มีมากที่สุด รองลงมา
คือระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีน้อยที่สุด  

ตารางท่ี 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 

- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 80 57.14 
- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 27 19.29 
- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.14 
- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.14 
- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 6 4.29 
- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - 
- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

จากตารางที่ 2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวน 140 
โรงเรียน จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 คน) มีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) คิดเป็นร้อยละ 19.29 และ
โรงเรียนขนาดที่ 5 (นร.500 – 1499 คน) มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.29 
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ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 80 100 

- ไม่มีนักเรียน 1 1.25 
- 1-20 2 2.5 
- 21-40 11 13.75 
- 41-60 22 27.50 
- 61-80 15 18.75 
- 81-100 15 18.75 
- 101-120 14 17.50 

จากตารางที่ 3 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน พบว่า ปีการศึกษา 2562  
มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้นจ านวน 80 โรงเรียน โดยจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 41-60 คน  
มีจ านวนสูงสุด 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ประเภท 
จ านวนโรงเรียน 

เพ่ิม/ลด 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 คน 84 80 -4 
- ไม่มีนักเรียน - 1 1 
- 1-20 4 2 -2 
- 21-40 12 11 -1 
- 41-60 18 22 4 
- 61-80 18 15 -3 
- 81-100 19 15 -4 
- 101-120 13 14 1 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า  
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จ านวน 4 โรงเรียน แต่เมื่อเปรียบเทียบตามขนาด 
ของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 41 -60 คน) ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมขึ้น จ านวน 4 
โรงเรียน 
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ตารางท่ี 4 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 223 206 429  23  
อนุบาล 2 1,007 884 1,899  133  
อนุบาล 3 1,052 1,004 2,056  132  

รวมก่อนประถม 2,282 2,094 4,376 19.00 288 15 : 1 
ประถมศึกษาปีที ่1 1,531 1,440 2,971  164  
ประถมศึกษาปีที ่2 1,412 1,233 2,645  158  
ประถมศึกษาปีที ่3 1,323 1,184 2,507  156  
ประถมศึกษาปีที ่4 1,428 1,256 2,684  161  
ประถมศึกษาปีที ่5 1,454 1,317 2,771  161  
ประถมศึกษาปีที ่6 1,450 1,366 2,816  161  

รวมประถมศึกษา 8,598 7,796 16,394 71.10 961 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 460 382 842  38  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 370 345 715  36  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 324 311 635  36  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,154 1,038 2,192 9.51 110 20 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 25 39  2  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 12 26  2  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 24 32  2  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 61 97 0.42 6 16 : 1 
รวมทั้งสิ้น 12,070 10,989 23,059 100 1,365 17 : 1 
ร้อยละ 52.34 47.66 100  

จากตารางที่ 4 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 23 ,059 คน คิดเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 
52.34 นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.66 

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามี จ านวนมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 71.10 รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.42  

ส าหรับจ านวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด  

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา เท่ากับ 17 : 1  
และระดับก่อนประถมศึกษาน้อยที่สุด อัตราส่วน 15 : 1 รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 17 : 1 

 

 

 

 

 



4 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงา 

นักเรียน 638 2,947 348 - 3,933 
ห้องเรียน 39 130 21 - 190 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 23 : 1 17 : 1 - 21 : 1 

เกาะยาว 
นักเรียน 325 1,322 302 97 2,046 
ห้องเรียน 19 78 10 6 113 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 17 : 1 30 : 1 16 : 1 18 : 1 

กะปง 
นักเรียน 270 750 104 - 1,124 
ห้องเรียน 18 60 9 - 87 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 13 : 1 12 : 1 - 13 : 1 

ตะกั่วทุ่ง 
นักเรียน 815 2,835 162 - 3,812 
ห้องเรียน 65 203 7 - 275 

นักเรียน : ห้อง 13 : 1 14 : 1 23 : 1 -  14 : 1 

ตะกั่วป่า 
นักเรียน 559 1,635 400 - 2,594 
ห้องเรียน 33 91 16 - 140 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 25 : 1 - 19 : 1 

คุระบรุ ี
นักเรียน 672 2,269 218 - 3,159 
ห้องเรียน 40 119 15 - 174 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 19 : 1 15 : 1 - 18 : 1 

ทับปุด 
นักเรียน 499 2,089 311 - 2,899 
ห้องเรียน 26 110 12 - 148 

นักเรียน : ห้อง 19 : 1 19 : 1 26 : 1 - 20 : 1 

ท้าย
เหมือง 

นักเรียน 598 2,547 347 - 3,492 
ห้องเรียน 48 170 20 - 238 

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 15 : 1 17 : 1 - 15 : 1 

รวม 
นักเรียน 4,376 16,394 2,192 97 23,059 
ห้องเรียน 288 961 110 6 1,365 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 17 : 1 20 : 1 16 : 1 17 : 1 

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนจ าแนกตามอ าเภอ พบว่าโรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงา  
มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงา มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมาก
ที่สุด คือ 21 : 1 รองลงมาคืออ าเภอทับปุด 20 : 1 ส่วนอ าเภอกะปงน้อยท่ีสุด คือ 13 : 1 
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ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2561 
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ยพ

ตา
มผู้

ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

าง
คัน

 ต่
อ 

นร
.ป

ี 6
1 

ชั้นอนุบาล 1 790            
ชั้นอนุบาล 2 1,963            
ชั้นอนุบาล 3 2,270            
รวมอนุบาล 5,023            
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,962       2   2 0.08 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,548       1   1 0.04 
ประถมศึกษาปีที ่3 2,753            
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,835            
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,884            
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,767            
รวมประถมศกึษา 16,74

9 
      3   3 0.02 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 850  1  1      2 0.24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 702    1      1 0.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 645   1 1   1   3 0.47 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,197  1 1 3   1   6 0.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 35            
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 33            
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 31            
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 99            

รวมท้ังสิ้น 24,06
8 

 1 1 3   4   9 0.04 

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามระดับชั้น พบว่านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ออกกลางคันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.27 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา ส่วนระดับ  
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีนักเรียนออกกลางคัน รวมอัตรานักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 จ าแนกตามสาเหตุ  

จากตารางท่ี 7 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวมพบว่า 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนลดลง ในทุกสาเหตุ ยกเว้น สาเหตุ มีปัญหาในการ
ปรับตัว ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
  

สาเหตุ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 เพ่ิม/ลด 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 24,192 24,068 -124 

ฐานะยากจน - - - 

มีปัญหาครอบครัว 6 1 -5 

สมรสแล้ว 1 1 - 

มีปัญหาในการปรับตัว - 3 3 

ต้องคดีถูกจับ - - - 

เจ็บป่วยอุบัติเหต ุ - - - 

อพยพตามผู้ปกครอง 6 4 -2 

หาเลี้ยงครอบครัว 4 - -4 

กรณีอื่น ๆ - - - 

รวม 17 9 -8 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน้ าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2561 

เกณฑ ์
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ร้อยละ 
ประถม 
ศึกษา 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 
ร้อยละ 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 5,023 100 16,749 100 2,197 100 99 100 
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 967 19.25 1,933 11.54 141 6.42 7 7.07 
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 741 14.75 1,593 9.51 146 6.65 11 11.11 
น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ ์

450 8.96 928 5.54 61 2.78 3 3.03 

น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 479 9.54 3,101 18.51 539 24.53 29 29.29 
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ ์ 406 8.08 1,840 10.99 290 13.20 13 13.13 
น้ าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ ์

171 3.40 1,196 7.14 172 7.83 5 5.05 

น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 3,577 71.21 11,715 69.94 1,517 69.05 63 63.64 
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 3,876 77.17 13,316 79.50 1,761 80.15 75 75.76 
น้ าหนักและส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ ์

3,064 61.00 10,431 62.28 1,328 60.45 48 48.48 
 

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด จ าแนกตามน้ าหนัก ส่วนสูง โดยรวม พบว่าระดับ 
ก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.17 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้ าหนัก 
อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 71.21 โดยนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 3.40 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.50 
รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.94 โดยนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.15 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.05 โดยนักเรียน 
ที่มีน้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.83 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีนักเรียนที่ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.76 รองลงมาคือนักเรียนที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ 63.64 โดยนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.05 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 9 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2561 
 

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาร้อยละการเรียนจบและศึกษาต่อของนักเรียน พบว่านักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.84 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 
ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 90.63 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

จากตารางที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ ลดน้อยลง ส่วนนักเรียนที่
จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ต้องการ ศึกษาต่อ เพ่ิมมากข้ึน 

 
 

  

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 523 100 32 100 
- ศึกษาต่อ 496 94.84 29 90.63 
- ประกอบอาชีพ 22 4.21 1 3.13 
- บวชในศาสนา 5 0.96 - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ - - 2 6.25 
- อื่น ๆ - - - - 

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

นักเรียนเรียนจบ 543 523 -20 19 32 13 
- ศึกษาต่อ 511 496 -15 17 29 12 
- ประกอบอาชีพ 26 22 -4 1 1 - 
- บวชในศาสนา - 5 5 - - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ - - - - 2 2 
- อื่น ๆ 6 - -6 1 - -1 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 11 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 
ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการครู 1,338 77.80 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  

- รองผู้บริหารการศึกษา 2  

- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 129  

- ครูผู้สอน 1,206  

- ศึกษานเิทศก์ 1  

บุคลากรทางการศึกษา 25 1.46 

พนักงานราชการ 22 1.28 

ลูกจ้างประจ า 47 2.74 

- นักการภารโรง 34  

- ช่างปูนชั้น 2 7  

- ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 3  

- ช่างไม้ชั้น 4 2  

- นักวิชาการเงินและบัญชี 1  

ลูกจ้างช่ัวคราว 308 17.93 

โรงเรียน 294  

- ธุรการ (15,000) 59  

- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 81  

- นัการภารโรง โครงการคืนครู 40  

- นัการภารโรง 20  

- ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต 44  

- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 11  

- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 17  

- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 22  

สพป.พังงา 14  

งบบริหารจัดการ สพป.พังงา   

- ปริญญาตรีข้ึนไป 3  

- ต่ ากว่าปริญญาตรี 7  

งบปกติ   

- พนักงานพิมพ์ดีด 1  

- พนักงานท าความสะอาด 1  

- เวรยาม 2  

รวม 1,718 100 

จากตารางท่ี 11 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจ าแนกตามประเภท พบว่าเป็นข้าราชการ
ครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.89 รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่ วคราว  คิดเป็นร้อยละ 10.22 และ 
พนักงานราชการน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.38 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 12 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 6 6 0.45 
ปริญญาตร ี 29 978 1,007 75.43 
ปริญญาโท 97 222 319 23.90 
ปริญญาเอก 3 - 3 0.22 

รวม 129 1,206 1,335 100 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง
และวุฒิการศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.43 รองลงมาคือปริญญาโท คิดเป็น 
ร้อยละ 23.90 และระดับปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.22 

ตารางท่ี 13 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐานะ 1 620 621 46.51 
ช านาญการ 51 354 405 30.34 
ช านาญการพิเศษ 75 230 305 22.85 
เชี่ยวชาญ 2 2 4 0.30 
เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - 

รวม 129 1,206 1,335 100 

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 
พบว่าไม่มีวิทยฐานะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมาคือช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 30.34  
และเชี่ยวชาญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.30 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

คุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 
                2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา         
                กับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 56.33 55.90 0.43 
คณิตศาสตร์ 35.52 37.50 -1.98 
วิทยาศาสตร์ 39.98 39.93 0.05 
ภาษาอังกฤษ 36.16 39.24 -3.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.10 43.14 -2.04 
 

จากตารางที่  14  เมื่ อ เปรียบเทียบค่า เฉลี่ ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ  ( O-Net)               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับระดับประเทศ จ าแนก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบว่าต่ ากว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.04 
 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                     
               . ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 46.65 56.33 9.68 
คณิตศาสตร์ 36.43 35.52 -0.91 
วิทยาศาสตร์ 38.16 39.98 1.82 
ภาษาอังกฤษ 33.82 36.16 2.34 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.77 41.10 2.33 
 

 จากตารางที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่าง      
2 ปี พบว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 มากกว่าปีการศึกษา 2560 ในทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
คิดเป็นร้อยละ 2.33 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
               ปีการศึกษา 2561 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 
ภาษาไทย 51.49 54.42 -2.93 
คณิตศาสตร์ 25.01 30.04 -5.03 
วิทยาศาสตร์ 34.31 36.10 -1.79 
ภาษาอังกฤษ 26.48 29.45 -2.97 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.32 37.50 -3.18 
 

จากตารางที่  16 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับ
ระดับประเทศ พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.18 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                     
               . ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560.กบัปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 
ภาษาไทย 46.15 51.49 5.34 
คณิตศาสตร์ 21.49 25.01 3.52 
วิทยาศาสตร์ 30.55 34.31 3.76 
ภาษาอังกฤษ 26.87 26.48 -0.39 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.27 34.32 3.05 
  

จากตารางที่ 17 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560  
กับปีการศึกษา 2561 พบว่าปีการศึกษา 2561 มากกว่า อยู่ 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม พบว่ามากกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.05 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  
                ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

ความสามารถด้านภาษา 57.13 53.18 3.95 
ความสามารถด้านค านวณ 50.02 47.19 2.83 
ความสามารถด้านเหตุผล 50.62 48.07 2.55 

รวม 3 ด้าน 52.59 49.48 3.11 
 

จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
กับระดับประเทศ พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากกว่าระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมพบว่า 
มากกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.11 

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  
                2560 กับปีการศึกษา 2561  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถด้านภาษา 54.47 57.13 2.66 
ความสามารถด้านค านวณ 38.57 50.02 11.45 
ความสามารถด้านเหตุผล 46.71 50.62 3.91 

รวม 3 ด้าน 46.58 52.59 6.01 
 

จากตารางท่ี 19 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560 
กับปีการศึกษา 2561 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2561 มากกว่า ทั้ง 3 ด้าน และเมื่อ
เปรียบเทยีบภาพรวมพบว่า มากกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.01 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 20 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 
 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน 
ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ โรงเรียน 
ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ 

 
134 

 
132 98.51 159 142 89.31 

หมายเหตุ : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่ผ่าน 1 โรงเรียน เนื่องจากรวมสถานศึกษา 

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 
ของสถานศึกษาในสังกัด พบว่าระดับปฐมวัย ผ่านการรับรอง ร้อยละ 98.51 และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผ่านการรับรอง คิดเป็นร้อยละ 89.31 

 
ตารางท่ี 21 ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2561 ประเมินครั้งท่ี 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

อ่านไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,912 239 8.21 342 11.74 
ป.2 2,587 40 1.55 149 5.76 
ป.3 2,767 23 0.83 102 3.69 
ป.4 2,787 333 11.95 89 3.19 
ป.5 2,886 57 1.98 43 1.49 
ป.6 2,777 230 8.28 55 1.98 

รวม 16,716 922 5.52 780 4.67 
  

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก คิดเป็นร้อยละ 5.52 และเขียนไม่ได้  
คิดเป็นร้อยละ 4.67  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. ขาดงบประมาณในจัดจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด และค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจัดการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และไม่มีงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินงานที่
จะสามารถเจียดจ่ายได้ เพราะได้แจ้งส่งคืนงบประมาณ และจัดสรรเพ่ิมเติมให้ในส่วนที่ขาดเท่านั้น  
 2. ขาดการนิเทศติดตามกิจกรรมโครงการ งานประจ า สถานศึกษาในสังกัด 
 3. บุคลากรที่ด าเนินงานขาดประสบการณ์ทักษะด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 
 4. บุคลากรในสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงาน 
 5. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน (ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ)  
ซ่ึงดูแลกลุ่มโรงเรยีน และโรงเรยีน ตามบริบทพ้ืนท่ี 
 6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  
 6.1 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)iปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า เปรียบเทียบภาพรวมระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับ
ระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ น้อยกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ คือ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พัฒนาการ
ลดลงร้อยละ 0.91 ภาพรวมพบว่า พัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 2.33  
 6.2 จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า เปรียบเทียบภาพรวมระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
กับระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ต่ ากว่าทุกกลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 3.18 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา 2560 และ 2561 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษลดลง ร้อยละ 0.39 ภาพรวม
พบว่า พัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.05 
 6.3 จากผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ยังคงมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

แนวทางแก้ไข 
 1. ควรให้จัดมีนิเทศติดตามสถานศึกษาในสังกัดทั้งระบบ  
 2. ควรจัดให้มีการประเมินการอ่าน การเขียน อย่างต่อเนื่อง 
 3. ควรมีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ ซึ่งเป็นกลุ่ม
โรงเรียนตามบริบทพ้ืนที่ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนในพ้ืนที่ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็นเร่งด่วน
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้งบประจ า บริหาร
จัดการไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม โดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่
จะต้องด าเนินการในสิ้นปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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“ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ได้จัดประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   เรื่อง  “ทิศทาง 
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  ” เ มื่ อ วั น พุ ธ ที่  ๒ ๙  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๒  
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบ
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้น การมอบอ านาจ การกระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย  
การท างาน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึด
โรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School  Based Management : SBM) ซึ่งจะต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการท าความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้ ผู้ บ ริ ห า รสถ านศึ กษ า พัฒนาคุณภ าพกา รศึ กษา โ ดย เน้ น ผู้ เ รี ยนและห้ อ ง เ รี ยน เป็ น ส า คั ญ  
(Room Based Management : RBM) และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ข. จุดเน้นในการจัดการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในแต่ระดับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับปฐมวัย  

“พัฒนาการครบทุกด้าน” 
  2. ระดับประถมศึกษา  

“อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

“การค้นพบตนเอง” 
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

“ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า” 
ค. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจ าแนกโครงการออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  

๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๒. นโยบายของรัฐบาล  
๓. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ง. โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องก าหนดไว้ในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา จ าแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๑.๑ โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 
๑.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  

“หลักสูตรพื้นฐาน” 
๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
๒.๑ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project   
๒.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒.๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.๑ โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
๓.๓ โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
๓.๔ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓.๕ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.๖ โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. 

และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
๓.๗ โครงการอาหารกลางวัน 
๓.๘ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๓.๙   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จ. ปฏิทินปฏิบัติการ 
เ พ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน บรรลุ เป้าประสงค์ที่ก าหนด เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิทินปฏิบัติการที่ระบุระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม และโครงการส าคัญ  
(Flagship Project) โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ เป็น ๓ ระยะ คือ  

๑. ระยะที่ ๑ ด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกโรง ภายในเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยก าหนดแผนการพัฒนา เป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ๑) ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) 
 ๒) ระยะ ๔ เดือน (มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒) 
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๓) สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) 
 หมายเหตุ การท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้วางแผนครอบคลุมปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ ให้ประมาณการภายใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒) 

๑.๓ แต่งตั้งผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Cluster) 

๒. ระยะที่ ๒ (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒) มีโครงการส าคัญที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  ๑๐  

สู่การปฏิบัติ 
๒.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  
 “หลักสูตรพื้นฐาน” 
๒.๓ โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  
๒.๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
๒.๕ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
๒.๖ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. ระยะที่ ๓ (มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒) มีโครงการส าคัญที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
๓.๓ โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
๓.๔ โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. 

และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
๓.๕ โครงการอาหารกลางวัน 
๓.๖ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
๓.๗   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
๓.๘   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ฉ. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามปกติ โดยมีโครงการ ดังต่อไปนี้  
  ๑. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในเขตพ้ืนที่พิเศษ )โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และ
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง(  
   ๒. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
   ๓. โครงการประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท 
  ๔. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม .ท.ศ.  
  ๕. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
   ๖. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC) 
   ๗. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

   ๘. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน”  
   ๙. โครงการธุรการครบวงจร 

๑๐. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๑. โครงการห้องเรียนอาชีพ 
๑๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๓. โครงการห้องเรียนภาษาจีน 
๑๔. โครงการห้องเรียนกีฬา 
๑๕. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
จ าแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๑.๑ โครงการส่งเสริมปลูกฝังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
๒.๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒.๒ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.๑ โครงการเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้  
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
๓.๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียน )ศปอ(.  
๓.๔ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓.๕ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.6 โครงการอาหารกลางวัน 
๓.7   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
๓.8   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๓.9   โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ (Flagship Project)  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

1. โครงการ   ส่งเสริมปลูกฝังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. หลักการและเหตุผล     
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อ  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
ได้แก่  1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มี พ้ืนฐานชีวติที่มั่นคง มีคุณธรรม 3.มีงานท า -มีอาชีพ  
4.เป็นพลเมืองที่ดี  และยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
มีทักษะอาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยสร้างนักเรียนเป็นคนดี และพัฒนาให้ เป็นคนเก่ง  
สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม มีความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด อีกทั้งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขัน
แสดงออกในเวทีสาธารณะ   
4. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีบทเวทีสาธารณะ 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 140 โรงเรียน 
 5.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจ 
6. งบประมาณ 55,000 บาท 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

7. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ      

ที่เสนอขอ 
ระยะเวลา 

รายการที่ 1 ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษา
อ าเภอทุกอ าเภอ จัดกิจกรรมแข่งขันประกวด      
ปั้นดินน้ ามัน คัดลายมือ/เขียนเรียงความ และ     
วาดภาพระบาย 

140 โรงเรียน   
กรกฎาคม 2562 

รายการที่ 2 จัดกิจกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 8 ศูนย์เครือข่าย 55,000 
  
8. ผลผลิต (Output) โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดี 
9. ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง รู้จักการด ารงชีวิตบน
พ้ืนฐาน ของคุณธรรม รักการท างาน และประกอบอาชีพสุจริต ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 10.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 10.2 นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 10.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

(นางอ าพันธ์ มีผล) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

      

          ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสมภาพ นาคพันธ์) 
               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

 ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อโครงการ     เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้    
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
3. หลักการและเหตุผล 
           ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่
เน้นให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562 
(นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100%) นั้น 
 จากการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนพบว่า มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังมีปัญหาการอ่านและ                  
การเขียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิค วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวและเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลในการ
วินิจฉัยและพัฒนาการการอ่านและการเขียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการพัฒนาและส่งเสริม
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนทุกคนอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพจนสามารถปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  กระตุ้นให้ผู้ เรียนอ่านและเขียนอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย  
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ตระหนักเห็นความส าคัญและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้และสื่อสารได้อย่างยั่งยืน 
 4.2  เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้รักการอ่านและการเขียนตามนโยบายของ สพฐ. 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
 5.2 เชิงคุณภาพ   

 5.2.1 นักเรียนทุกชั้นสามารถอ่านออก  เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
 5.2.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่านให้ดียิ่งขึ้น 

6. งบประมาณ 55,000  บาท 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

7. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ            
ที่เสนอขอ 

ระยะเวลา 

รายการที่ 1  จัดท าเอกสาร สื่อ เพื่อพัฒนาการอ่าน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

140 ชุด 4,000  
มิถุนายน – 
กันยายน 
2562 

รายการที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน
อ่าน การสอนเขียน ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนทุกโรง 

140 คน 51,000 

รายการที่ 3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  - 
รวม  3  กิจกรรม 55,000 

8. ผลผลิต (Output) 
 สถานศึกษาในสังกัด 140 โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน รักการเขียน ส่งผลให้นักเรียน 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
9. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT/NT/O-NET เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเสริมการอ่าน การเขียน ตามที่ สพฐ.
ก าหนด 
 10.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีนิสัย รักการอ่าน รักการเขียน 
 10.3 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT/NT/O-NET เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ                        
ปีที่ผ่านมา 

   
 
         ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

      

         ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสมภาพ นาคพันธ์) 
               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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1. ชื่อโครงการ     เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียน (ศปอ.)   
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Flagship ข้อ 3.3)      
3. หลักการและเหตุผล 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้มีประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ (ศปอ.) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก าหนด
อ านาจหน้าที่ ประสานงานภายในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของกลุ่มสถานศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่อ าเภอ โดยกลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) จ านวน  
8 แห่ง ตามบริบทพ้ืนที่เป็นหน่วยงานประสานงาน จากการด าเนินงานมีการประสานงานผ่านกลุ่มโรงเรียน 
(ศปอ.) งบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
ครูและบุคลากร และเกิดการประสานงานระหว่างสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา จ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้าง
ความเข้มแข้งให้แก่สถานศึกษา และกลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) รวมถึงเป็นรูปแบบในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) ได้มีการบริหารจัดการตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 เพ่ือให้กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) มีงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่สามารถ นิเทศติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา 

5. เป้าหมาย 
   5.1 เชิงปริมาณ   กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) จ านวน 8 ศูนย์  
   5.2 เชิงคุณภาพ กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) สามารถพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

พ้ืนที่ได้อย่างเข็มแข็งมีประสิทธิภาพ 

6. งบประมาณ    288,500  บาท 
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7. กิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ            
ที่เสนอขอ 

ระยะเวลา 

การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ  
 

8 แห่ง 288,500 มิ.ย.- ก.ย.
2562 

รวม  1  กิจกรรม  288,500  
 
8. ผลผลิต (Output)  กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) บริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาในสังกัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงามีรูปแบบของระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
9. ผลลัพธ์ (Outcome)  สถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจ และได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีกลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปตามความต้องการ และบริบทพ้ืนที ่
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 กลุ่มโรงเรียน (ศปอ.) ทุกแห่ง สามารถด าเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตาม
แนวทางกรอบนโยบายที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพจนา  วานิชกุล) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
            
  

         ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสมภาพ นาคพันธ์) 
               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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1. ชื่อโครงการ     นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริหารราชการ กระบวนการ
เรียนการสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของครู
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องมีการ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
4. วัตถุประสงค์ 
          4.1  เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และ

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ  
          4.2  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายใน สถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน     
          4.3  เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการโครงการ นโยบายของ สพฐ. และสพป.พังงา 
          4.4  เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนของครู ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
5. เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ   โรงเรียน 140 โรงเรียน ได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นระบบและมี
คุณภาพ 

5.2 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายของสพฐ.และ 
สพป.พังงาที่ได้มาตรฐาน บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

6. งบประมาณ  172,000  บาท 
7. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย รวมงบประมาณ             ระยะเวลา 
รายการที่ 1  จัดท าโครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษา 
21 คน -  

มิถุนายน – 
กันยายน 
2562 

รายการที่ 2  จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือ และเครื่องมือ
ในการนิเทศ 

5 คน 4,000 

รายการที่ 3  ด าเนินการนิเทศตามแผนปฏิทินการนิเทศ 140 โรงเรียน 168,000 
รายการที่ 4  สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
5 คน - 

รวม 4  กิจกรรม 172,000  
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8. ผลผลิต (Output) 
โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นระบบและมีคุณภาพ 

9. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามจุดเน้น นโยบายของ สพฐ. 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 10.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือการด าเนินงานให้มี
คุณภาพ 

   10.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
   10.3 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การนิเทศ   
           จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถเผยแพร่ได้ 

 
 
 

  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

      

           ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสมภาพ นาคพันธ์) 
               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

  ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

ปฏิทินด าเนินการ 
 

ที ่ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลามิถุนายน 2562 – 
มีนาคม 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย.-ก.ค. 
2562 

ส.ค.-ก.ย. 
2562 

มิ.ย. 2562-
มี.ค. 2563 

1 โครงการส่งเสริมปลูกฝังเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

55,000    กลุ่ม สจ. 

2 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ า
ต าบล 

    กลุ่ม นต. 

3 โครงการโรงเรยีนประชารัฐ     กลุ่ม นผ 
4 โครงการเดินหน้าและพัฒนาการ

อ่านออก เขียนได้  
55,000    กลุ่ม นต 

5 โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Big Data) 

    กลุ่ม นผ 

6 โครงการบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานการประถมศึกษา
อ าเภอ 

288,500    กลุ่ม นผ 

7 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

    กลุ่ม นต 

8 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

172,000    กลุ่ม นต 

9 โครงการอาหารกลางวัน     กลุ่ม สจ 
10 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
    กลุ่ม นต 

11 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

    กลุ่ม นต 

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ 

    กลุ่ม นผ 

  570,500     
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

1 ค่าใชจ้า่ยการบริหารจดัการส านักงาน

1. ค่าเบีย้เล้ียงทีพ่ักและพาหนะ 224,500           P P P ขอเพิม่เติม
2. ค่าจา้งเหมาบริการ (จา้งบุคลากรปฏิบัติงาน) 10 คน/12 เดือน 205,000           P P ขอเพิม่เติม

ฯลฯ
2 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

2.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที ่10 สู่การปฏิบัติ

     โครงการส่งเสริมปลูกฝังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นร. 3 ชว่งชั้น 55,000             P ................................ .........................................

2.2 โครงการจติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ
หลักสูตรจติอาสา 904 "หลักสูตรพืน้ฐาน"

     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.4 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School 
Project

     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปกีารศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

หมายเหตุล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย ü )
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปกีารศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

หมายเหตุล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย ü )

2.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.7 โครงการอา่นออก เขยีนได้ และคิดเลขเป็น
     โครงการเดินหน้าและพัฒนาการอา่นออก เขยีนได้ 139 โรงเรียน 55,000             P ................................ P

2.8 โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศของส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา (Big Data)

     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.9 โครงการจดัต้ังกลุ่มโรงเรียน
    โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ศูนยป์ระสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ8 ศูนย ์ 288,500           P P P

2.10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานเพือ่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     โครงการนิเทศติดตามผลการบริหารจดัการศึกษา 2 คร้ัง/ภาคเรียน 172,000           P P P

2.12 โครงการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือในการจดั
การศึกษาระหว่าง สพฐ. กบั สอศ. และหน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่น

     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................



 32

ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(มิ.ย. - ก.ค. 2562) (มิ.ย. - ก.ย. 2562) (มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปกีารศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

หมายเหตุล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย ü )

2.13 โครงการอาหารกลางวัน
     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.14 โครงการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง
     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.15 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2.16 โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

     กจิกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

1,000,000        

ลงชื่อ.................................................. ผู้รายงานขอ้มูล ลงชื่อ.................................................. ผู้รับรองขอ้มูล

            (นางสาวพจนา วานิชกลุ)          (นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว)

         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพงังา



 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

คณะท างาน 
คณะท่ีปรึกษา 

1. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. นายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
3. นายชัยยงค์ ตุลารักษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

คณะท างาน 
1. นางสาวพจนา  วานิชกุล ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์ เจ้าหน้าท่ีข้อมูลสารสนเทศ 
3. นายศรายุทธ  ท้ังรักษ์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
4. นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 
นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
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