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จะสามารถใช้แผนเล่มนี้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2566-2570 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.  2560 ซึ่ งก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่  จัดท านโยบายแผน พัฒนา  
และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 จากการติดตามประเมินการพัฒนาการศึกษา พบว่า การด าเนินงานบางเรื่องได้ด าเนินการประสบ
ความส าเร็จ หลายเรื่องยังไม่ประสบความส าเร็จผลและมีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนมีประเด็นใหม่ที่ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง  ๆ  
และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์และประมวลผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ข้อมูลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึง
ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ.2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  
พ.ศ.2560-2579 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เนื่องจากนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้มีการปรับเปลี่ยนก าหนดนโยบาย และจุดเน้น ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ท าให้จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ข้อมูลทั่วไป 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัดพังงำ 

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ า ถ้ างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ 
จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน  

สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

ขนำดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างละติจูด

ที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ  
ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 

- พ้ืนที่ท าการเกษตร 1,806.112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่ 
- พ้ืนที่ป่าไม้ 1,722.550 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่ 
- เนื้อท่ีอ่ืน ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่ 

อำณำเขตติดต่อ 
- ทิศเหนือ      ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      - ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ 
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้  
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดป่า ที่ส าคัญ ได้แก่  
ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  
ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ ประกอบด้วยเกาะประมาณ 155 เกาะ  
และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน  
(ข้อมูล จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา) 

ลักษณะภูมิอำกำศ 
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะอยู่ทางต้านรับ

ลม โดยอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฤดูหนาวอากาศ  
ไม่หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร ท าให้มี 3 ฤดู คือ 

- ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม จะเรียกว่าเป็นเมืองฝนแปด แดดสี่ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

- ฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม- เมษายน เป็นช่วงที่จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  

- ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมกราคม เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศเย็นทั่วไป  

จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.84 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.09 องศาเซลเซียส 

ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 3,638.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 185 วัน เดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
คือ กันยายนและตุลาคม ฝนตกประมาณ 23-26 วัน   

กำรปกครอง 
 - การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 321 หมู่บ้าน 
 - การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 36 แห่ง 
     เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบล 13 แห่ง 

กำรเมือง  
 - จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  1  คน มีสมาชิกวุฒิสภา  1  คน 
 - สภาจังหวัด  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24  คน 
 - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด  120  คน 
 - สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  642  คน 
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ประชำกร  
 จากข้อมูลของที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา ปีพุทธศักราช 2565 จังหวัดพังงา  มีประชากรทั้งสิ้น 
267,820 คน เป็นชาย 133,693 คน (ร้อยละ 49.92) หญิง 134,127 คน (ร้อยละ 50.08) อ าเภอที่มีประชากรมาก
ที่สุดได้แก่ อ าเภอกะปง มีประชากรทั้งสิ้น 50,011 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอท้ายเหมือง 48,574 คน  
และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 44,762 คน ตามล าดับ ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อ าเภอคุระบุรี   
มีประชากรทั้งสิ้น 14,390 คน  

ตำรำงที่ 1 จ านวนประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอและเพศ 

ล ำดับ อ ำเภอ ชำย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,402 21,074 41,476 
2 เกาะยาว 13,022 13,004 26,026 
3 กะปง 24,678 25,333 50,011 
4 ตะกั่วทุ่ง 22,331 22,431 44,762 
5 ตะกั่วป่า 7,339 7,221 14,560 
6 คุระบุรี 7,208 7,182 14,390 
7 ทับปุด 14,109 13,912 28,021 
8 ท้ายเหมือง 24,604 23,970 48,574 

รวม 133,693 134,127 267,820 

ร้อยละ 49.92 50.08 100 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (ขอ้มูลตามทะเบียนราษฎร์) ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอ 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

เศรษฐกิจของจังหวัด 
 เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาเดือนมีนาคม 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.6 ต่อปีจากฐาน
การขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ต่ าในปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจด้านอุปทาน
และด้านอุปสงค์จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังครอบคลุมทุกภาคส่วน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาคึกคัก ที่ส าคัญคือ ภาคบริการฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรปรับเพ่ิมขึ้น การขยายตัวของ
การบริโภคภาคเอกชนจากการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอัตรา
เงินเฟ้อ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี การจ้างงานมีแนวโน้นเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง (ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดพังงา) 

กำรสำธำรณสุข 
จังหวัดพังงามีโรงพยาบาล 10 แห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง และสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 64 แห่ง และคลินิกทุกประเภท 111 แห่ง ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดพังงา 
มีจ านวนแพทย์ 603 คน ทันตแพทย์ 130 คน และพยาบาล 668 คน และบุคลากรสนับสนุน จ านวน 1,123 คน 
(ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2564) 

สังคม 
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่มน้อย 

ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้ า หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ตามชายฝั่งทะเล  
และเกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้ 

จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มี เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของ 
พุทธศาสนาจากอินเดีย สู่อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภูเก็ตเป็นเมืองหน้าด่าน 
ที่ส าคัญในทะเลฝั่งอันดามัน ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชน 
ในจังหวัดพังงา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26  
ศาสนาซิกส์ ร้อยละ 0.05 (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา สิงหาคม 2563) 

สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดพังงำ 
 ก ำลังแรงงำน  

การมีงานท าและการว่างงาน เป็นข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานแรงงาน 
จังหวัดพังงาด าเนินการส ารวจและประมวลผลเป็นไตรมาส ส าหรับไตรมาส 1/2565 
 จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ในไตรมาส 4 ปี 2564 จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ  
15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 221,034 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 148,870 คน และผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 72,164 คน  
ผู้ว่างงาน 5,344 คน (ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดพังงา) 
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ข้อมูลทั่วไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู่ เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนนเพชรเกษม  อ าเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000  เป็นที่ปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย จ านวน 8 กลุ่ม/1 หนว่ย  ดังนี้ 

กลุ่มอ านวยการ         หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3684 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1922  

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครู ฯ  หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-1984 
กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม DLICT     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2529 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-3379 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2521 
หน่วยตรวจสอบภายใน        หมายเลขโทรศัพท์  0-7641-2180  

อัตรำก ำลัง 
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจ านวนทั้งสิ้น 39 คน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565  

บุคลำกร/กลุม่ 
กรอบ 

(อัตรำก ำลงั
) 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำงประ
จ ำ 

ลูกจ้ำง 
สพฐ. 

จ้ำงเหมำ
บริกำร 

ข้ำรำชกำรครู 26 6 - - - - 

ผู้บรหิารการศึกษา 4 4 - - - - 

ศึกษานิเทศก ์ 22 2 - - - - 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค (2) 52 19 1 3 2 8 

กลุ่มอ านวยการ 7 4 - 3 2 2 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 11 4 - - - 1 

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุม่พัฒนาครู ฯ 13 3 - - - 1 

กลุ่มนโยบายและแผน/กลุม่ DLICT 7 3 - - - 3 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 8 3 1 - - - 

กลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดั
การศึกษา 

3 - - - - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 - - - - 

รวมบุคลำกรทั้งสิ้น 78 25 1 3 2 8 

 
  



7 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

อ ำนำจหน้ำที ่
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
 4. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้ออกประกาศพระราชกิจจานุเบกษากระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 

องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

โครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำพังงำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายไพฑูรย์ สนธิเมือง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพังงา 

นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 
 

 
 
 

 
1. นางวราภรณ์  คงเทศ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นางสาวพจนา วานิชกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาวพจนา วานิชกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
4. นางมนต์นภา  ถนอมสิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 
5. นางสาวขวัญตา  เทียนทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวชนัญชิดา เจริญส าราญ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
7. นายสมพร  ชัยบัว   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

                                                          การจัดการศึกษา 
8. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
  

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา                        ประธานกรรมการ 
2. นายบุญรัฐ  หลักแหลม ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ 
3. นางจันทนี  ณ ถลาง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
4. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา กรรมการ 
5. นายสหัสชัย  นาคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
6. นางสาววันวิภา  ประสิว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
7. นายอุทร  สิงห์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
8. นายวิเวก  สุขสวัสดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 

 9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

        จากตารางที่  2 และแผนภูมิที่  2 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพังงา มีจ านวน 134 โรงเรียน 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าจ านวน

โ ร ง เ รี ยนระดั บก่ อนประถมศึ กษา  –

ประถมศึกษา มีมากที่สุด รองลงมาคือ

ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

ตอนต้น ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 โรงเรียน
สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษาพังงา มีจ านวน 134 โรงเรียน 
จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน พบว่า
เป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 0 - 120 
คน) มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.99 
รองลงมาเป็นขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 
คน) คิดเป็นร้อยละ 23.88 และโรงเรียน
ขนาดที่  6  (นร .1 ,500 – 2 ,499 คน)  
มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.75 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 4 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 

ประเภท จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 71 100 

- ไม่มีนักเรียน 0 0.00 
- 1-20 1 1.41 
- 21-40 13 18.31 
- 41-60 19 26.76 
- 61-80 17 23.94 
- 81-100 13 18.31 
- 101-120 8 11.27 

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 

 

ตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน พบว่า  
ปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น จ านวน 71 โรงเรียน โดยจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน  
41-60 คน มีจ านวนสูงสุด 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.76 

0 1.41

18.31

26.76

23.94

18.31

11.27

ไม่มนัีกเรยีน 1 - 20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120



14 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2565 

ขนำดโรงเรียน 
จ ำนวนโรงเรียน 

เพิ่ม/ลด 
ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2565 

โรงเรียนขนำดเล็ก ต่ ำกว่ำ 120 คน 74 71 -3 
- ไม่มีนักเรียน 0 0 0 
- 1-20 1 1 0 
- 21-40 13 13 0 
- 41-60 18 19 +1 
- 61-80 21 17 -4 
- 81-100 13 13 0 
- 101-120 8 8 0 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 

 
ตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม ระหว่าง 2 ปี

การศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2565 มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จ านวน 3 โรงเรียน เมื่อจ าแนกออกเป็น
ขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดนักเรียน 61-80 ลดน้อยลงจาก ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 โรงเรียน 
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ปีการศกึษา 2564 ปีการศกึษา 2565
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 6 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2565 

ชั้น 
นักเรียน

ชำย 
นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน 

นักเรียน : 
ห้องเรียน 

อนุบาล 1 304 263 567 13.54 36 16 : 1 
อนุบาล 2 869 833 1,702 40.65 127 13 : 1 
อนุบาล 3 1,025 893 1,918 45.81 131 15 : 1 

รวมก่อนประถม 2,198 1,989 4,187 19.00 294 14 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,379 1,283 2,662 17.07 155 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,299 1,209 2,508 16.09 153 16 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,368 1,238 2,606 16.71 153 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,381 1,368 2,749 17.63 156 18 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,390 1,225 2,615 16.77 154 17 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,302 1,150 2,452 15.73 150 16 : 1 
รวมประถมศึกษำ 8,119 7,473 15,592 70.75 921 17 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 425 333 758 34.69 39 19 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 392 348 740 33.88 37 20 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 347 340 687 31.44 38 18 : 1 

รวมมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

1,164 1,021 2,185 9.91 114 19 : 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 9 17 26 34.67 2 13 : 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 20 26 34.67 2 13 : 1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 13 10 23 30.67 2 12 : 1 

รวมมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

28 47 75 0.34 6 13 : 1 

รวมท้ังสิ้น 11,509 10,530 22,039 100 1335 17 : 1 
ร้อยละ 52.22 47.78 100  

จากตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 22,039 คน คิดเป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 52.22 
นักเรียนหญิง ร้อยละ 47.78 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.00 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.34 ส าหรับจ านวนห้องเรียนระดับประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุด 
รองลงมาเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมาก
ที่สุด คือ 19 : 1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา เท่ากับ 17 : 1 ระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลายน้อยที่สุด อัตราส่วน 13 : 1 รวมทุกระดับมีอัตราส่วน 17 : 1 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 7 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2565 

ระดับกำรศึกษำ 

อ ำเภอ 
ก่อนประถม ประถมศึกษำ 

มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ

ตอนปลำย 
รวมท้ังสิ้น 

เมือง

พังงำ 

นักเรียน 735 2,859 352 - 3,946 

ห้องเรียน 41 132 21 - 194 

นักเรียน : ห้อง 18 : 1 22 : 1 17 : 1 - 20 : 1 

เกำะยำว 

นักเรียน 319 1,262 319 75 1,975 

ห้องเรียน 19 77 12 6 114 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 16 : 1 27 : 1 13 : 1 17 : 1 

กะปง 

นักเรียน 225 771 79 - 1,075 

ห้องเรียน 19 59 6 - 84 

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

ตะกั่วทุ่ง 

นักเรียน 748 2,527 151 - 3,426 

ห้องเรียน 68 199 9 - 276 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 13 : 1 17 : 1 - 12 : 1 

ตะกั่วป่ำ 

นักเรียน 503 1,523 430 - 2,456 

ห้องเรียน 30 85 18 - 133 

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 24 : 1 - 19 : 1 

คุระบุร ี

นักเรียน 703 2,310 234 - 3,247 

ห้องเรียน 43 116 16 - 175 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 20 : 1 15 : 1 - 19 : 1 

ทับปุด 

นักเรียน 457 1,965 239 - 2,661 

ห้องเรียน 29 94 12 - 135 

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 21 : 1 20 : 1 - 20 : 1 

ท้ำย

เหมือง 

นักเรียน 497 2,375 381 - 3,253 

ห้องเรียน 45 159 20 - 224 

นักเรียน : ห้อง 11 : 1 15 : 1 19 : 1 - 15 : 1 

รวม 

นักเรียน 4,187 15,592 2,185 75  

ห้องเรียน 294 921 114 6  

นักเรียน : ห้อง 14 : 1 17 : 1 19 : 1 13 : 1  
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนจ าแนกตามอ าเภอ พบว่าโรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงา  
มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นอ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอกะปงน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพบว่า โรงเรียนในอ าเภอเมืองพังงาและอ าเภอทับปุด มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียน
ต่อห้องเรียนมากที่สุด คือ 20 : 1 รองลงมาคืออ าเภอตะกั่วป่าและคุระบุรี 19 : 1 ส่วนอ าเภอตะกั่วทุ่งน้อยที่สุด คือ 12 : 1 

ตำรำงท่ี 8 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2565 

ประเภทควำมพิกำร นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 

บกพร่องทางการเห็น 3 0 3 0.28 

บกพร่องทางการได้ยนิ 1 0 1 0.09 

บกพร่องทางสติปญัญา 94 35 129 11.97 

บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 9 7 16 1.48 

บกพร่องทางการเรียนรู ้ 620 229 849 78.77 

บกพร่องทางการพูด/ภาษา 7 1 8 0.74 

บกพร่องทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 30 3 33 3.06 

ออทิสตกิ 13 3 16 1.48 

พิการซ้ าซ้อน 14 9 23 2.13 

รวม 791 287 1,078 100 

ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 73.38 26.62 100  

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนพิการจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564 

 
จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจารณาสัดส่วนร้อยละของนักเรียนพิการเรียนร่วมกับนักเรียน

ทั้งหมดในสังกัด จ านวน 22,039 คน พบว่า มีนักเรียนพิการเรียนร่วม จ านวน 1,078 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้

บกพรอ่งทางการพูด/ภาษา

บกพรอ่งทางพฤตกิรรม/อารมณ์

ออทสิตกิ

พกิารซ า้ซอ้น
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนาและระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2565 

 

จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณานักเรียนแยกตามศาสนา พบว่านักเรียนนับถือศาสนาพุทธ  
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.77 รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 37.94 และศาสนาคริสต์  
คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามล าดับ 
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ศำสนำ 
ก่อน

ประถม 
ศึกษำ 

ประถม 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,642 9,738 1,232 1 13,613 61.77 
อิสลำม 1,540 5,800 948 74 8,362 37.94 
คริสต์ 4 39 4 0 47 0.21 
ซิกส์ 0 1 1 0 2 0.01 
พรำหมณ์/ฮินดู 0 2 0 0 2 0.01 
อ่ืน ๆ 1 12 0 0 13 0.06 
รวม 4,187 15,592 2,185 75 22,039 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 10 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติและระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 

 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2565 

 
จากตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณานักเรียนจ าแนกตามสัญชาติในภาพรวม พบว่านักเรียน

สัญชาติไทย มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.92 รองลงมาคือพม่า คิดเป็นร้อยละ 4.86 และไม่ปรากฏสัญชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 0.32 ตามล าดับ 
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สัญชำติ 
ก่อน

ประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำ 

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 3,717 14,772 2,134 75 20,698 93.92 
กัมพูชา 2 15 3 0 20 0.09 
เกาหลีใต้ 0 1 0 0 1 0.00 
ญี่ปุ่น 0 1 0 0 1 0.00 
เนปาล 0 3 0 0 3 0.01 
ปากีสถาน 0 2 0 0 2 0.01 
เมียนมา 375 659 38 0 1,072 4.86 
มาเลเซีย 0 1 0 0 1 0.00 
ลาว 7 37 2 0 46 0.21 
ไม่ปรากฎสัญชาติ 16 51 3 0 70 0.32 
อ่ืนๆ 70 50 5 0 125 0.57 
รวม 4,187 15,592 2,185 75 22,039 100.00 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที ่11 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ปีการศึกษา 2565 

ประเภท 
ก่อน

ประถม
ศึกษำ 

ร้อยละ 
ประถม
ศึกษำ 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษำ
ตอนต้น 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษำ 

ตอนปลำย 
ร้อยละ 

นักเรียนท้ังหมด 4,187 100 15,592 100 2,185 100 75 100 

ผอม 408 9.74 938 6.02 78 3.57 1 1.33 

ค่อนข้างผอม 344 8.22 1,104 7.08 141 6.45 0 0.00 

สมส่วน 2,795 66.75 10,104 64.80 1,577 72.17 61 81.33 

ท้วม 167 3.99 924 5.93 117 5.35 3 4.00 

เริ่มอ้วน 245 5.85 1,426 9.15 182 8.33 4 5.33 

อ้วน 226 5.40 1,090 6.99 83 3.80 5 6.67 

ค่านอกเกณฑ ์ 2 0.05 3 0.02 4 0.18 1 1.33 

อายุนอกเกณฑ ์ 0 0.00 3 0.02 3 0.14 0 0.00 

เตี้ย 399 9.53 977 6.27 155 7.09 1 1.33 

ค่อนข้างเตี้ย 386 9.22 1,044 6.70 131 6.00 5 6.67 

สูงตามเกณฑ ์ 3,133 74.83 12,406 79.57 1,787 81.78 63 84.00 

ค่อนข้างสูง 118 2.82 636 4.08 74 3.39 3 4.00 

สูง 151 3.61 526 3.37 35 1.60 3 4.00 

ส่วนสูงนอกเกณฑ ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อายุนอกเกณฑ ์ 0 0.00 3 0.02 3 0.14 0 0.00 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด จ าแนกตามน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยรวม พบว่า
ระดับก่อนประถม มีนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.83 นักเรียนที่มีน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.75 ระดับประถมศึกษานักเรียนที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
79.57 นักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.80 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.78 นักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 72.17 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนที่ส่วนสูงตามเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 นักเรียนที่มีน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.33 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 12 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง  
                 มาเรียน ปีการศึกษา 2565 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 
จ าแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน พบว่า นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยใช้ยานพาหนะไม่เสียค่าโดยสารมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 30.23 ต่อจ านวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาใช้ยานพาหนะเสียค่าโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 9.99 
และเดินทางมาเรียนด้วยการเดินเท้า คิดเป็นร้อยละ 0.55 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 

               จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเดินทางร้อยละของจ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน
เกิน 3 กิโลเมตร พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีมากที่สุด รองลงมาคือก่อนประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้อยที่สุด  

ระดับชั้น 
จ ำนวน

นักเรียน 

วิธีกำรเดินทำงมำเรียน 

นักเรียนที่อยู่

ห่ำงเกิน 3 กม. เดินเท้ำ 

โดยใช้ยำนพำหนะ 
จักรยำน

ยืมเรียน 
เสียค่ำ

โดยสำร 

ไม่เสียค่ำ

โดยสำร 

ก่อนประถมศึกษำ 4,187 12 276 1,338 1 1,627 

ประถมศึกษำ 15,592 79 1,646 4,708 1 6,434 

มัธยมศึกษำตอนต้น 2,185 29 272 600 1 902 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 75 2 8 17 0 27 

รวมท้ังสิ้น 22,039 122 2,202 6,663 3 8,990 

ร้อยละ นร.อยู่ห่ำงเกิน 3 กม. 

ต่อนร. ทั้งหมด 
100 0.55 9.99 30.23 0.01 40.79 

7.38 

29.19 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 13 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 

รำยกำร ก่อนประถม ประถมศึกษำ มัธยมต้น มัธยมปลำย รวม ร้อยละ 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กถูกทอดทิ้ง 0 2 0 0 2 0.03 

เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเรร่่อน 0 1 0 0 1 0.02 

ผลกระทบจากเอดส ์ 0 2 0 0 2 0.03 

ชนกลุ่มน้อย 1 3 0 0 4 0.06 

เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กยากจน 719 4,749 1,100 25 6,593 98.76 

เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 0.00 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 0.00 

ก าพร้า 0 30 7 0 37 0.55 

ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0.00 

มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 7 24 6 0 37 0.55 

รวม 727 4,811 1,113 25 6,676 100 

แผนภูมิที่ 10 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 
จากตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 10 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2565 พบว่า เป็นเด็ก

ยากจน มากที่สุด ร้อยละ 98.76 รองลงมาคือ เด็กก าพร้าและมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท ร้อยละ 
0.55 และเป็นเด็กเร่ร่อน น้อยที่สุด ร้อยละ 0.02  

 
 

0.0298.76

0.55

0.55

เด็กถกูบงัคบัใหข้ายแรงงาน

เด็กทีอ่ยูใ่นธรุกจิทางเพศ

เด็กถกูทอดทิง้

เด็กในสถานพนิิจและ
คุม้ครองเยาวชน

เด็กเรร่อ่น

ผลกระทบจากเอดส ์

ชนกลุม่นอ้ย

เด็กทีถ่กูท ารา้ยทารณุ

เด็กยากจน
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 14 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2564 

ชั้น 

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ปีก
ำร

ศกึ
ษำ

 
25

64
 

สำเหตุ 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

ำง
คัน

  
ต่อ

 น
ร.ป

ี 6
4 

ฐำ
นะ

ยำ
กจ

น 

มีป
ัญ

หำ
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

แล
้ว 

มีป
ัญ

หำ
ใน

กำ
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดีถ
ูกจ

ับ 

เจ
็บป

่วย
อุบ

ัติเ
หตุ

 

อพ
ยพ

ตำ
มผู้

ปก
คร

อง
 

หำ
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ชั้นอนุบำล 1 494                                                                                                                                                     
ชั้นอนุบำล 2 1,717            
ชั้นอนุบำล 3 1,908            
รวมอนุบำล 4,119            
ประถมศึกษำปีที่ 1 2,653            
ประถมศึกษำปีที่ 2 2,603       1   1 0.005 
ประถมศึกษำปีที่ 3 2,743            
ประถมศึกษำปีที่ 4 2,646            
ประถมศึกษำปีที่ 5 2,452            
ประถมศึกษำปีที่ 6 2,655            
รวมประถมศึกษำ 15,752       1   1 0.005 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 827            
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 744   2       2 0.01 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 688            
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 2,259   2       2 0.01 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 27  1 1       2  
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 25            
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 33            
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 85  1 1       2 0.01 

รวมท้ังสิ้น 22,215  1 3    1   5 0.02 

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามระดับชั้น พบว่าในปีการศึกษา 2564 
มีนักเรียนออกกลางคัน จ านวน 5 คน เนื่องจากสาเหตุ สมรสแล้ว มากที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01  
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2564 - 2563 จ าแนกตามสาเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่าง 2 ปีการศึกษา ภาพรวมพบว่า 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2563  

ตำรำงท่ี 16 จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 

รำยกำร ชำย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
นักเรียนเรียนจบ 1,350 100 1,234 100 2,584 100 
โรงเรียนเดิม 286 21.18 230 18.63 516 19.96 
โรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. 829 61.40 782 63.37 1,611 62.34 
โรงเรียนสังกัดเอกชน 166 12.29 162 13.12 328 12.69 
กศน. 14 1.03 8 0.64 22 0.85 
โรงเรียนอ่ืน สังกัด อปท. 13 0.96 10 0.81 23 0.89 
อ่ืนๆ 42 3.11 42 3.40 84 3.25 

 จากตารางที่ 16 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,584 คน ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ 
พบว่า นักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. มากที่สุด ร้อยละ 62.34 รองลงมาคือ ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม 
ร้อยละ 19.96 โรงเรียนสังกัดเอกชน ร้อยละ 12.69 ตามล าดับ 
  

สำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 เพิ่ม/ลด 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 22,609 22,215 -394 

ฐานะยากจน - - - 
มีปัญหาครอบครัว - 1 1 
สมรสแล้ว - 3 3 
มีปัญหาในการปรับตัว - - - 
ต้องคดีถูกจับ - - - 
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 
อพยพตามผู้ปกครอง 2 1 -1 
หาเลี้ยงครอบครัว - - - 
กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 2 5 3 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 17 จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ  
                ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาร้อยละการเรียนจบและศึกษาต่อของนักเรียน พบว่านักเรียนที่ 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.60 ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 
6 ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 78.79 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ พบว่า นัก เรียนที่จบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตำรำงที่ 18 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ 
                ระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2563 

จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง 2 ปีการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักเรียนที่จบ
การศึกษา เพ่ิมสูงขึ้นจาก ปีการศึกษา 2563 แต่มีนักเรียนที่จบการศึกษาและต้องการ ศึกษาต่อ ลดน้อยลง  

ระดับชั้น 
รำยกำร 

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

นักเรียนเรียนจบ 611 100 33 100 
- ศึกษำต่อ 578 94.60 26 78.79 
- ประกอบอำชีพ 28 4.58 7 21.21 
- บวชในศำสนำ 0 0.00 0 0 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษำต่อ 5 0.82 0 0 
- อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0 

ระดับชั้น 
 
รำยกำร 

ม.3 ม.6 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/

ลด 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ เพิ่ม/

ลด 2563 2564 2563 2564 
นักเรียนเรียนจบ 579 611 32 23 33 10 

- ศึกษำต่อ 96.20 94.60 -1.6 100.00 78.79 21.21 
- ประกอบอำชีพ 2.42 4.58 2.16 0.00 21.21 21.21 
- บวชในศำสนำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- ไม่ประกอบอำชีพ
และไม่ศึกษำต่อ 

0.35 0.82 0.47 0.00 0.00 0.00 

- อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 19 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ที่ ชื่อผู้จัดกำรศึกษำ อ ำเภอ 
ระดับชั้นที่
ขออนุญำต
เปิดสอน 

จัดกำรศึกษำภำค
เรียนที่/ปีกศ. 

ที่ ชื่อผู้เรียน ระดับชั้น 

1 น.ส.หฤทัย ใจรักษธ์รรม ตะกั่วทุ่ง ป.4 - ป.6 1/2565 – 2/2567 1 ด.ญ.นวล ใจรักษ์ธรรม ป.4 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 2 ด.ญ.นานา เบทเทอร์ ใจรักษธ์รรม ป.3 
2 นางภารดี มีสมบูรณ์ ท้ายเหมือง อ.1 - อ.3 1/2564 – 2/2566 3 ด.ญ.ดีม มีสมบูรณ์  อ.2 
   ป.4 - ป.6 1/2564 – 2/2566 4 ด.ญ.วีอาม มีสมบูรณ์ ป.5 
   ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 5 ด.ญ.รีฮาม มีสมบูรณ์ ป.4 
   อ.1 - อ.3 1/2565 – 2/2567 6 ด.ญ.ลีน มีสมบูรณ์ อ.1 
3 นางณัฐมน เรืองศรี ท้ายเหมือง ม.2 - ม.3 1/2565 – 2/2566 7 ด.ญ.อึนวู ยูน ม.2 
   ป.3 - ป.4 1/2565 – 2/2566 8 ด.ญ.ชันซอง ยูน ป.3 
4 น.ส.วิจิตรา รามัญอุดม ตะกั่วทุ่ง ป.4 - ป.6 1/2563 – 2/2565 9 ด.ญ.เซมี ยุน ป.6 
   ป.1 - ป.3 1/2563 – 2/2565 10 ด.ญ.สุบิน ยุน ป.3 
5 น.ส.จารุวรรณ ตันติปาล ตะกั่วปา่ ม.1 - ม.3 1/2565 – 2/2567 11 ด.ช.ดลวัฒน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย ม.1 
6 นายธีระกรานต์  ไพรพฤกษ

ลักษณ ์
ตะกั่วปา่ ป.2 - ป.3 1/2564 – 2/2565 12 ด.ช.จิรพนธ์ ไพรพฤกษลักษณ ์ ป.3 

7 น.ส.รตาภรณ์ ธนาวุฑฒ์ ตะกั่วทุ่ง ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 13 ด.ช.เจตริน ชัยพงศ์ฤทธิ์ ป.1 
8 นางไอริณ ปายีแมเราะ ทับปุด ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 14 ด.ญ.ชีฟาอ ปายีแมเราะ ป.1 
9 นางวีรยา ดวงมณี ตะกั่วปา่ อ.2 - อ.3 1/2565 – 2/2566 15 ด.ช.กานต์ ดวงมณี อ.2 
10 นางเสาวนีย์ บุญรักษ์  ฟงแตน ตะกั่วปา่ ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 16 ด.ญ.อารยา ฟลอเรนซ์ ฟงแตน ป.1 
11 น.ส.รุจิกาญจน์ วิเชียรชัยยะ ตะกั่วปา่ อ.1 - อ.3 1/2565 – 2/2567 17 ด.ญ.ไอริณดา วิสุทธิแสงทรัพย ์ อ.1 
12 นายอับดุลเลาะห์      เกาะยาว ป.1 - ป.3 1/2565 – 2/2567 18 ด.ญ.ซีวา หมุดตะเหล็บ ป.1 
 หมุดตะเหล็บ  ป.4 - ป.6 1/2565 - 2/2567 19 ด.ช.ษาบิต ศรีสมุทร ป.4 

จากตารางที่ 19 อ าเภอที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมากที่สุด คือ อ าเภอตะกั่วป่า จ านวน 5 ครอบครัว 
รองลงมา คือ อ าเภอตะกั่วทุ่ง จ านวน 3 ครอบครัว, อ าเภอท้ายเหมือง จ านวน 2 ครอบครัว, อ าเภอทับปุด 
และอ าเภอเกาะยาว อ าเภอละ 1 ครอบครัว 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 20 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2565 

ประเภท จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ข้ำรำชกำรครู 1,200 79.63 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  
- รองผู้บริหารการศึกษา 3  
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 121  
- ครูผู้สอน 1,073  
- ศึกษานิเทศก ์ 2  

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 19 1.26 
พนักงำนรำชกำร 29 1.92 
ลูกจ้ำงประจ ำ 41 2.72 

- ช่างปูน 25  
- ช่างครุภัณฑ ์ 1  
- ช่างไฟฟ้า 1  
- พนักงานขับรถยนต์ 3  
- พนักงานบริการ 9  
- พนักงานสถานที ่ 2  

ลูกจ้ำงชั่วครำว 218 14.47 
โรงเรียน 210 96.33 
- ธุรการ (15,000) 53  
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนคร ู 67  
- นักการภารโรง  36  
- ครูวิกฤต 28  
- ครูโรงเรยีนในโครงการพระราชด าริ 11  
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 12  
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3  
สพป.พังงำ 8 0.53 

   งบบริหำรจัดกำร สพป.พังงำ 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 2  
- ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4  

   งบปกติ 
- พนักงานพิมพ์ดีด 0  
- พนักงานท าความสะอาด 1  
- เวรยาม 1  

รวม 1,507 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาร้อยละของบุคลากรในสังกัดจ าแนกตามประเภท พบว่าเป็นข้าราชการ

ครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.63 รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 14.47 และบุคลากรทางการ

ศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.26 

ตำรำงท่ี 21 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

 

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง 
และวุฒิการศึกษา พบว่ามีวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7 5.63 รองลงมาคือปริญญาโท  
คิดเป็นร้อยละ 23.95 และระดับต่ าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ตำรำงท่ี 22 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐำนะ/ต ำแหน่ง 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/

รองผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

ไม่มีวิทยฐำนะ 0 597 597 50.00 
ช ำนำญกำร 28 281 309 25.88 
ช ำนำญกำรพิเศษ 90 195 285 23.87 

เชี่ยวชำญ 3 0 3 0.25 
เชี่ยวชำญพิเศษ 0 0 0 0.00 

รวม 121 1,073 1,194 100 

จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 
พบว่า ไม่มีวิทยฐานะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 25.88และ
เชี่ยวชาญมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.25  

วุฒิ/ต ำแหน่ง 
ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ/รอง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 0 1 1 0.08 
ปริญญำตรี 13 890 903 75.63 
ปริญญำโท 105 181 286 23.95 
ปริญญำเอก 3 1 4 0.34 

รวม 121 1,073 1,194 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

คุณภำพกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564   
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 
ภำษำไทย 54.15 50.38 3.77 
คณิตศำสตร ์ 38.50 36.83 1.67 
วิทยำศำสตร์ 35.89 33.68 2.21 
ภำษำอังกฤษ 39.14 39.22 -0.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.92 40.03 1.89 
 

จากตารางที่ 23 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ย  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 3.77, 1.67 และ 2.21 ตามล าดับ) ยกเว้นกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 0.08) ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.89 

ตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 พัฒนำกำร +/- 

ภำษำไทย 59.11 54.15 -4.96 
คณิตศำสตร ์ 29.58 38.50 8.92 
วิทยำศำสตร์ 40.01 35.89 -4.12 
ภำษำอังกฤษ 41.02 39.14 -1.88 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.43 41.92 -0.51 
 

 จากตารางที่  24 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย 
ทั้ง 4 กลุ่มสาระ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 41.92 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 42.43  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.51 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.92 จากปีการศึกษา 2563 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               ปีการศึกษา 2564 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 
ภำษำไทย 52.57 51.19 1.38 
คณิตศำสตร ์ 21.27 24.47 -3.2 
วิทยำศำสตร์ 28.85 31.45 -2.6 
ภำษำอังกฤษ 27.02 31.11 -4.09 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.43 34.56 -2.13 
 

จากตารางที่  25 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ  
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 2.13) เมื่อเปรียบเทียบเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 1.38)  

ตำรำงที่ 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 พัฒนำกำร +/- 

ภำษำไทย 54.36 52.57 -1.79 
คณิตศำสตร ์ 22.83 21.27 -1.56 
วิทยำศำสตร์ 27.75 28.85 1.1 
ภำษำอังกฤษ 29.88 27.02 -2.86 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.71 32.43 -1.28 
  

จากตารางที่  26 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 32.43 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 33.71  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 1.28 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 1.1)   
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงท่ี 27 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   
                 กับระดับประเทศ 
 

ควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงำ ประเทศ ผลต่ำง +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 49.76 49.44 0.32 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 61.56 56.14 5.42 

รวม 2 ด้ำน 55.66 52.80 2.86 
 

จากตารางที่ 27 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากับระดับประเทศ  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่มากกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม  
พบว่า มากกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.86 

ตำรำงท่ี 28 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 
                 กับปีการศึกษา 2563  
 

ควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 พัฒนำกำร +/- 

ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 42.08 49.76 7.68 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 49.52 61.56 12.04 

รวม 2 ด้ำน 45.80 55.66 9.86 
 

จากตารางที่ 28 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563  
ในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.86 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

บทท่ี 2 

ยุทธศำสตร์และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
พระบรมรำโชบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
              มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม  
              รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกัน
สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3. มีงานท า - มีอาชีพ  
              การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน 
รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็น และมีงานท าในที่สุด และต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเอง  
และครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
              การเป็นพลเมืองด ีเป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม
ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”  
เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
กฎหมำย แผน นโยบำยส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกฎหมาย แผน นโยบายส าคัญ ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังในภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปภาพที่  1 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โดยรายละเอียดการของกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ ได้มปีระมวลการวิเคราะห์ไว้ในภาคผนวก  
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บทท่ี 3  

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2566-2570 
ทิศทางการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2656-2570  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พังงา ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนารายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) ประกอบด้วยการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการพัฒนาที่มีต่อการด าเนินงาน  
ให้เป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการประเมินศักยภาพทางกลยุทธ์ประกอบด้วย 

1. ผลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมภำยนอก 
 1.1 โอกำส (Opportunities) 
  1.1.1 ด้านความปลอดภัย 
   1) มีระบบ MOE Safety Center เพ่ือบริหารข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด 
   2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่านระบบได้ 
   3) ระบบสามารถสร้างภาคีเครือข่ายได้มากข้ึน 
   4) สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  1.1.2 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   1) รัฐบาลมีนโยบายให้การส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  1.1.3 ด้านคุณภาพ 
   1) มีนโยบาย สนับสนุน จากกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน 
   2) มีนโยบายลดดอกเบี้ย แก้ปัญหาหนี้สินครู 
   3) หน่วยงาน / องค์กรภายนอกให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.1.4 ด้านประสิทธิภาพ 
  1) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

2) มีภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา 
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1.2 อุปสรรค (Threats) 
  1.2.1 ด้านความปลอดภัย 

  1) มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการรายงานท าให้ขาดความต่อเนื่องในการรายงาน 
 1.2.2 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1) เศรษฐกิจตกต่ าสืบเนื่องจากโรคอุบัติใหม่และสงคราม ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของ
ผู้ปกครองนักเรียน 
 1.2.3 ด้านคุณภาพ 

  1) ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

  2) สถาบันการเงินไม่ให้ความร่วมมือ 
3) ขาดงบประมาณท่ีมาสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ 
4) เกิดโรคอุบัติซ้ า/อุบัติใหม่ 

 1.2.4 ด้านประสิทธิภาพ 

  1) ระเบียบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์คุณลักษณะของกระทรวง
เทคโนโลยีและดิจิทัล ที่ต้องขออนุญาตจากส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
จัดหาและไม่ทันต่อความต้องการ 

  2) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและล่าช้า 
  3) แนวปฏิบัติตามนโยบายขาดความชัดเจนและซ้ าซ้อน  
  4) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

2. ผลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมภำยใน 
2.1 จุดแข็ง (Strengths) 
 2.1.1 ด้านความปลอดภัย 
  1) ระบบดูแลความปลอดภัยมีหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบ MOE Safety Center, App 

MOE Safety Center  
  2) แนวทางการด าเนินงาน มีการเชื่อมโยงทุกระดับ คือ ระดับเขตพ้ืนที่ โรงเรียน 

และผู้ปกครอง 
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  3) มีศูนย์ความปลอดภัยระดับเขตพ้ืนที่และโรงเรียน 
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยในระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียน 

 2.1.2 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  1) มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน เด็กพิการ 
  2) มีระบบข้อมูลรายบุคคลและมีการส ารวจข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  3) มีการสนับสนุนการศึกษาทางเลือก เช่น Home School 
  4) มีการสนับสนุนการจัดการศึกษา ส าหรับการศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (พ้ืนที่เกาะ) และ

โรงเรียนตามประกาศของ สพฐ. 

  5) มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบ Obec Content Center  

 2.1.3 ด้านคุณภาพ 

  1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 
  2) ครูบริหารจัดการด้านการเงินของตนเองได้ 

3) ครูมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
4) มีโครงการอบรมครูด้าน Active Learning ครบทุกคน 
5) มีการส่งเสริมครูให้สร้างนวัตกรรม / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
6) โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารโดยใช้ SUKJAI  Model 

 2.1.4 ด้านประสิทธิภาพ 

  1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีนวัตกรรม น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
  2) บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
  3) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทุกโรงเรียน 
  4) มีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ครบกระบวนการ มีคู่มือการด าเนินงานครบถ้วน 
2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 2.2.1  ด้านความปลอดภัย 

  1) โรงเรียนมีการรายงานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
  2) หน้าเว็บไซต์ของระบบรายงาน MOE Safety Center ของระดับการรายงานคล้ายกัน ท าให้

สับสนในการรายงาน 
  3) บุคลากรขาดความเข้าใจในการใช้ระบบ MOE Safety Center 
  4) กรณีเหตุการณ์เร่งด่วนระบบ MOE Safety Center ไม่เอ้ืออ านวยต่อการรายงาน 
  5) ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 2.2.2 ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  1) ขาดการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ 
 2.2.3 ด้านคุณภาพ 
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  1) สถานศึกษาขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2) ขาดการส่งเสริมสมรรถนะความเชี่ยวชาญของศึกษานิเทศก์ 
3) สถานศึกษามีครูไม่ครบชั้น 
4) ขาดครูในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5) ครูไม่เปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ 
6) ครูไม่เปิดเผยข้อมูลการหนี้ตามสภาพจริง 
7) ครูขาดวินัยการบริหารการเงิน 
8) ครูขาดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวัดและประเมินผล 

 2.2.4 ด้านประสิทธิภาพ 

  1) กลุ่มงานต่าง ๆ ในเขตยังขาดนวัตกรรมในการท างาน 
                     2) ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มงาน 
  3) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่อง 
ขาดความรู้ 
  4) อัตราก าลังตามเกณฑ์ของเขตพ้ืนที่ขาดแคลนทุกกลุ่ม 

5) ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6) ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
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วิสัยทัศน์  
ผู้เรียนมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่วิถีชีวิตโลกยุคใหม่ อย่างมีความสุข 

นิยำม  ผู้เรียนมีคุณภำพ : มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  : การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย  

                                   โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  วิถีชีวิตโลกยุคใหม่ : มีภูมิคุ้มกัน จากภัยทุกรูปแบบ  

  มีควำมสุข : มีสุขภาวะร่างกาย และจิตใจ 

พันธกิจ 
1) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2) สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4) ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี รักวิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี  
5) พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

เป้ำประสงค ์
1) สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2) ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

3) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4) ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี รักวิถีความเป็นไทย และมีสุขภาวะที่ดี  

5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6) องค์กรมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ ์
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
2) เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา  
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
1. อ่ำนออกเขียนได้คิดเลขเป็น   
 แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ โดยเน้นการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
2. พัฒนำหลักสูตร เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning) ควบคู่เทคโนโลยี 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เ พ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ  มีการวัด 
และประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน(Assessment for Learning)  
3. เน้นควำมปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์  
 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ครู บุคลากร ด้วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. มุ่งสู่วิถีลูกเสือ  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมกระบวนการ 
ทางลูกเสือเป็นแนวทาง 
5. ช่วยเหลือพำน้องกลับมำเรียน 
 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6  ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการเรียนร่วม 
 6. พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกร 
 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู  
7. น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
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แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  
 1. สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปอย่างถูกต้อง 
 2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้
มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอพพลิเคชั่นในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก  
ให้สามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการ
สนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยว ข้อง  
เช่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
 5. ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและมีควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 3. สร้างการศึกษาทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มเปราะบาง ในการ
เข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียม 
 4. ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ และมีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 5. จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงการประสานการสนับสนุนทรัพยากร  
แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 



40 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 6. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้สามารถ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
 2. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ส่งเสริมครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  
(Co-creation) ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 7. พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและพัฒนางาน
วิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
 8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บนฐาน
มโนทัศน์ที่หลากหลาย 
 9. พัฒนารูปแบบการนิเทศอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
 1. พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง สพป.พังงา การให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้
อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษาให้เป็น
ระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
 3. จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของการด าเนินงาน 
สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วน โดยวิธีการ
สนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับการท างาน และการจัดการเรียนการสอน 
 4. ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เช่น 
PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5. เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
 6. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

บทที่ 4  
กรอบกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2566 – 2570 

 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
1. สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิต เพื่อสามารถด าเนิน
ชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปอย่าง
ถูกต้อง 

- โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

- ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ 
ทุกรูปแบบ 
- ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ 
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ และทุกประเภท 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีภูมิทัศน์
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

80 
 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

90 
 

80 
 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

90 
 

85 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 

92 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

93 
 

95 
 
 
 

95 
 
 

95 
 
 

94 
 

95 
 
 
 

95 
 
 

100 
 
 

95 
 

2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาและ

- กิจกรรมอบรมครูเกี่ยวกับ
การใช้ระบบ MOE Saftety 
Center  

- ร้อยละของครู และบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ 
MOE Saftety Center  

n/a 80 85 90 95 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

สถานศึกษาให้ได้รับความปลอดภัย 
จากภัยทั้ง 9 รูปแบบและพร้อมปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเปิดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุ
ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสาร 
สพฐ. โดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data 
และแอปพลิเคชั่นในการเฝ้าระวังเชิง
รุก เพื่อสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต และส่งเสริมการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงาน 
ในสังกัดและหน่วยงานภายนอก  
ให้สามารถแก้ปัญหาด้าน 
ความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

  

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่
ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียน อาคาร
ประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน 

- กิจกรรมประเมิน
สถานศึกษาปลอดภัย 
 

ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมประเมินและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
ปลอดภัย 

n/a 80 85 90 95 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
ส่งเสริมและประสานการสนับสนุน
บุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากร
ด้านความปลอดภัยเพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เก่ียว เช่น 
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง
สาธารณสุข และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการ
ป้องกันและปรับตัว 

- โครงการสถานศึกษา 
สีขาวปลอดยาเสพติด  
และอบายมุข 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 

- ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความปลอดภัยจากภัยยาเสพติด และ
อบายมุข  
- ร้อยละของนักเรียนยากจนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  

n/a 
 

n/a 
 

80 
 

80 

85 
 

85 

90 
 

90 

95 
 

95 

95 
 

95 

5. ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย และจัดท าแผน
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. รวมถึง
แผนรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน  

กิจกรรมบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา  
- แผนเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์ 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมิน 
ความเสี่ยง และมีแผน/มาตรการ กิจกรรม 
ในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety 
Awareness) หรือทักษะในการรับมือด้าน
ความปลอดภัย (Safety Action) ทุก

n/a 80 85 90 95 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

และจัดระบบความปลอดภัย 
ในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบท 
ของพ้ืนที่ 

- แผนการซักซ้อมภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
บริบท 

รูปแบบ และมีการด าเนินการตามแผน
อย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและมีควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ของผู้เรียนระดับปฐมวัย  
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
รายบุคคล เป็นข้อมูลในการบริหารจัด
การศึกษา รวมทั้งการบูรณาการ 
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกัน
ไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 
 

- ส ารองข้อมูลประชากรวัย
เรียน 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
การบริหารจัดการ ระบบ
ตรวจสอบการขาดเรียน 
- โครงการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

- ร้อยละของประชากรในเขตบริการที่ถึง
เกณฑ์การศึกษาเข้าชั้น ป.1 
- ร้อยละของนักเรียนจบการศึกษาชั้นป.6  
และเข้าชั้น ม. 1 
- ร้อยละของนักเรียนออกกลางคันลดลง 
- อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น 
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
- ร้อยละของสถานศึกษามีการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการรับและให้บริการ
การศึกษา รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเป็นระบบ 

100 
 

100 
 

0.02 
n/a 

 
 

n/a 
 
 

n/a 

100 
 

100 
 

0.02 
70 
 
 

96 
 
 

90 
 

100 
 

100 
 

0.01 
70 
 
 

97 
 
 

93 

100 
 

100 
 

0.01 
70 
 
 

98 
 
 

95 

100 
 

100 
 

0.01 
70 
 
 

99 
 
 

98 

100 
 

100 
 

0.01 
70 
 
 

100 
 
 

100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

- กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษให้แก่
นักเรียนด้านดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และอ่ืน ๆ 

- จ านวนของผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพท่ี
เหมาะสม 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  

n/a 
 
 

n/a 
 

5 
 
 

70 
 

10 
 
 

75 
 

15 
 
 

80 
 

20 
 
 

80 
 

25 
 
 

80 
 

3 สร้างการศึกษาทางเลือกท่ีหลากหลาย
ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษและ
กลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา
การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพหรือทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียม 

- ติดตาม การจัดศึกษาโดย
ครอบครัว (home school)  
- ส่งทักษะอาชีพในโรงเรียน
ขยายโอกาส 

- ร้อยละของนักเรียนเข้าเรียน Home 
School อย่างมีคุณภาพ 
- ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสมี Best 
Practice 

n/a 
 

n/a 

100 
 

80 

100 
 

85 

100 
 

90 

100 
 

95 

100 
 

95 

4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
ผู้มีความสามารถพิเศษ มีโอกาสได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาการ และมีทักษะอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคลสนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ 
และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 

- พัฒนาการจัดท าแผน 
IEP/IIP 
 

- ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ได้รับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น
และศักยภาพ 

n/a 100 100 100 100 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่
จ าเป็น รวมถึงการประสานการ
สนับสนุนทรัพยากร แก่สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (พ้ืนที่เกาะ) เพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

- กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตาม
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  
 

ร้อยละของโรงเรียนพ้ืนที่เกาะได้รับการ
นิเทศ ก ากับติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

6 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) ให้สามารถเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ
ประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียน
คุณภาพ และโรงเรียน Stand 
Alone ให้มีผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ 

- ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพ / โรงเรียน 
Stand Alone ส่งผลงานประกวดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

10 30 40 50 60 70 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มี

พัฒนาการสมวัย 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

- ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมี
พัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มีผล
การประเมินระดับดีขึ้นไป 

82 
 

84 86 88 90 92 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะจะเป็นในศตวรรษที่ 21  

1.โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
-กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ดนตรี 
กีฬา 1 อาชีพ 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
RT/NT/ONET  
2. โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาและดิจิตอล 
-กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิตอล 
-กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะการอ่านการเขียน
และการคิดเลขเป็น 

- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  
 

n/a 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

3 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

1. โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 -กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม 

- ร้อยละของสถานศึกษาได้รับรางวัล 
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

n/a 20 25 30 35 40 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

- กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- สถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 

4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อม
น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

1. โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาตามพระบรมรา
โชบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สถานศึกษาพอเพียง 
- โรงเรียนคุณธรรม 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 
- โรงเรียนวิถีลูกเสือ 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระรา
โชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10  
ลงสู่ปฏิบัติ 

100 100 100 100 100 100 

5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

n/a 80 85 90 95 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
(3Rs) 

คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
6 ส่งเสริมครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning) และเป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

1.โครงการพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีดิจิตอล 
- การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
เชิงรุก STEM EDUCATION , 
CODING 
-กิจกรรมพัฒนาครูด้านการวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  

- ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และมีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน(Assessment for Learning)ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  

n/a 25 50 75 90 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศ
การศึกษาและพัฒนางานวิชาการ ที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
สอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการ
พัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 

- ร้อยละของศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนา
และสอดคล้องกับลักษณะงานและ
มาตรฐานต าแหน่ง 
- ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีสมรรถนะในการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 

ด้ำนหลักสูตร 
8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้าน

การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บนฐานมโนทัศน์
ที่หลากหลาย 

1. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร  
- หลักสูตรปฐมวัย 
- หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-หลักสูตรท้องถิ่น 

- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มี
หลักสูตรท้องถิ่นที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
 

n/a 60 70 80 90 100 

9 พัฒนารูปแบบการนิเทศอย่างมีระบบ
และต่อเนื่อง 

1. - โครงการนิเทศการศึกษา - ร้อยละของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
ได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 100 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
1 พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้

ครอบคลุมทั้ง สพป.พังงา การให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี การใช้โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT 
และการพัฒนา Software อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- กิจกรรมพัฒนาระบบ
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ระบบสารบัญ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงามีระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 

 

มี มี มี มี มี มี 

2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหาร
ด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดี
ส าหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียว
เพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อน
ของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 

- โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระบบบริหาร 

- ระบบดูแลช่วยเหลือ 

- การขยายผลการบริหาร
จัดการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่มีเทคโนโลยีในระบบ
จัดเก็บฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหาร
เป็นระบบเดียว 

n/a มี มี มี มี มี 

3 จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในทุกระดับและเพียงพอต่อความ
ต้องการของการด าเนินงาน สนับสนุน
งบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่ 

- ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีพัฒนาระบบพัฒนา
ที่เหมาะสมในทุกระดับและ
เพียงพอให้แก่สถานศึกษา 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาผ่านเกณฑ์การประเมิน
ราชการ 4.0 (ไม่ต่ ากว่า 400) 

400 
 

 
 

410 
 
 
 

420 
 
 
 

430 
 
 
 

440 
 
 
 

450 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
สถานศึกษาให้ครบถ้วน โดยวิธีการ
สนับสนุนจากส่วนราชการและภาคี
เครือข่าย เพื่อรองรับการท างาน และ
การจัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของสถานศึกษา ที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/
บุคคลภายนอก ในการบริหารจัดการ และ
การให้บริการการศึกษา 

100 100 100 100 100 100 
 
 

4 ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน เช่น PMQA 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

- โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาผ่านเกณฑ์ส านักงาน
ระดับดีข้ึนไป 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงามีการให้บริการ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดีมาก 
 
 
มี 

ดีมาก 
 
 
มี 

ดีมาก 
 
 
มี 

ดีมาก 
 
 
มี 

ดีมาก 
 
 
มี 

ดีมาก 
 
 
มี 

5 เสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 

- โครงการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการให้ความรู้ด้านการ
วางแผนและสร้างวินัยด้าน
การเงิน 

- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

80 80 80 80 80 80 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี มี มี มี มี มี มี 

- โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในได้รับการพัฒนา 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบท 

100 

 
100 

 
80 

100 

 
100 

 
80 

100 

 
100 

 
85 

100 

 
100 

 
90 

100 

 
100 

 
95 

100 

 
100 

 
100 

  - โครงการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ศปอ. 
- โครงการติดตาม ตรวจสอบ 
ให้ค าปรึกษา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ และการ

- ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร  
มีความรู้น านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- จ านวน ศปอ. ที่ได้รับการสนับสนุน
เสริมสร้างความเข้มแข็งบริหารจัดการ
โรงเรียนตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ 
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน

85 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

80 

85 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

80 

87 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

85 

90 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

90 

95 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

95 

100 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

100 



54 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ แนวกำรพัฒนำ กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
2566 2567 2568 2569 2570 

ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี และพัสดุของโรงเรียน
ในสังกัด 

การเงิน การบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินที่ 
สพฐ. ก าหนด ที่ค่าคะแนน 60 คะแนนขึ้น
ไป 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

บทที่ 5 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เป็นแผนกลยุทธ์ที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานภายใน
ส านักงานและสถานศึกษา ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติจึงก าหนดหลักการ แนวทางการด าเนินดังนี้ 

1. หลักกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

  การน าแผนสู่การปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 สู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย สู่วิถีชีวิตโลกยุคใหม่ อย่างมีความสุข 

1.2 เป้ำประสงค์ 
1) สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2) ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

3) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4) ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี รักวิถีความเป็นไทย และมีสุขภาวะที่ดี  

5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6) องค์กรมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 1.3 ควำมสอดคล้องกับกำรปฏิรูปในทศวรรษที่ 21 โดยเน้น 
  1) การจัดการศึกษาท่ีปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามหลักสูตร ตามบริบท
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ อย่างมีความสุข 
  2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนในกลุ่มพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนในโครงการต่างๆ  
  3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

2. กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจโครงการไปด าเนินงานให้
เกิดผลส าเร็จ (สมพิศ สุขแสน.2545) ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลายๆ อย่างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นอกจากนี้การน าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ (empowerment) การประสานงาน (co-crdinate) การอ านวยการ (direction) การควบคุม
งาน (controlling) ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละขั้นตอนของแผนด้วยการน า
แผนไปปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือจะ
ให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
 2.1 กำรสื่อสำรกลยุทธ์ 
  ด าเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ และระบบวัดผลการด าเนินงาน ให้แก่ บุคลากร  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายและวางแผน ในการ
สื่อสารกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและทั่วถึง 
 2.2 ก ำหนดทีมงำนในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
  ก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลัก ซึ่งประกอบด้วยทีมงานจากกลุ่มภายในส านักงานที่มี
ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
  ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์แผนเพ่ือก าหนดโครงการ/งานตามกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 2.4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 
  ด าเนินการให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

3. กำรจัดกำรระบบติดตำม ประเมินและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 

  จัดระบบการวัดผลการด าเนินงานกับกลยุทธ์หลัก แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy 
Map) มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ แล้วแปลงตัวชี้วัดองค์กร
ไปสู่ตัวชี้วัดระดับกลุ่ม ระดับสถานศึกษา และระดับบุคคล โดยจัดท าเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการกับ
หน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และสื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ เป็นรายปีและ
เมื่อสิ้นสุดแผน 
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4. กำรจัดกำรข้อเสนอและควำมคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management)  

  บทบาทในการจัดการข้อมูลเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม กลยุทธ์ได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น การคัดกรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนเปลง
นอกจากนี้ยังต้องคอยตรวจสอบกลยุทธ์ ที่ได้ริเริ่มขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่ าสามารถน ากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ และรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ 
5. กำรขับเคลื่อนสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม 

  การบริหารกลยุทธ์ จะขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในตามพันธกิจที่ได้รั บ
มอบหมายรวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มจังหวัด 

6. กำรพัฒนำองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตำมหลักธรรมำภิบำล 

  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรที่
มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กรแห่งความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์ 
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ภำคผนวก 
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 ภำคผนวก ก 

กฎหมำย ระเบียบ แผนทีเ่กี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดค านิยามการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  
หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และก าหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 
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ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
 ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และ
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง      
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 5) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการ
เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ ปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เ อื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญ ทั้งในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
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ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถขับเคลื ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นเพ่ือให้เห็นกรอบแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนขึ้น  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ  3) การพัฒนาการเกษตร  
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5) การท่องเที่ยว  6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) 
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้  13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14) ศักยภาพการกีฬา  15) พลังทางสังคม 
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  19) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีแผนแม่บท  
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 2 แผนแม่บท ดังนี้ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  1) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 5) การส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนแม่บทดังกล่าว 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทย่อยท่ี 2) และ 3) 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้  
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู   
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ 
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ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึง  
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด าเนินการแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้อง กับ
องค์ประกอบและปัจจัยภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวทุกองค์ประกอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย   
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  5) ด้านเศรษฐกิจ  6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   
7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้านสังคม  10) ด้านพลังงาน   
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล 
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2560 มาตรา 258 จ.  โดยสรุปได้บัญญัติ 
ให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มี
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพใน
การสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 ก าหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามี
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คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 
 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ จะสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได ้
 ปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย 
มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา  
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา  
ยังไม่มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล 
เป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบท 
ของประเทศและของโลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ 
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ท าให้แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (Reduce disparity in education) 
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and 
competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว 
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรูป 
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และกฎหมายล าดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง 
ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform)  
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แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด              
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐ มนตรีมีมติเมื่อวันที่   
7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการด าเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว โดยในแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิมที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมาย
ประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย 4 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big 
Rock จ านวน 6 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุน
การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ กิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรม
ที่ก าหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 1) การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจั ดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาท
การวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนระดับสอง  
ซึ่งเป็นพัฒนาที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสภาพการณ์  
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน 
และยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน า
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ 
และความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 4  
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน  
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง  
และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยื น 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
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เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถ  
ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่  12  
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
หมุดหมำยที ่12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 

หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน  3 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 2) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาส  
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที ่12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนส าหรับยุคใหม่ 
โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมาย  
และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น  
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวช้ีวัดที ่1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวชี้ วัดที่  1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง  3 วิชา 
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวช้ีวัดที ่1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
 เป้ำหมำยที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  
และสามารถสร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Form : WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
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 เป้ำหมำยที ่3 ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 - 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม  
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผน ฯ 
กลยุทธ์กำรพัฒนำ (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)  
 กลยุทธ์ที ่1 กำรพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่  1.1 พัฒนำเด็กช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพ่ือดูแล 
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 6 ปี  
กำรพัฒนำครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีควำมรู้และทักษะกำรดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัย สามารถทางานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
กำรยกระดับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้มำตรฐำน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
และกำรดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เด็กรายบุคคลเพื่อการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนำผู้เรียนระดับพื้นฐำนให้มีควำมตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะ 
ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน โดย กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะและขับเคลื่อน
สู่กำรปฏิบัติ กำรยกระดับกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ กำรปรับปรุงระบบวัด  
และประเมินผู้เรียนให้มีควำมหลำกหลำยตำมสภำพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้  
โดย 1) การแก้ไขภาะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถ 
ร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ  
ความถนัด 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทางความคิด 
มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพ่ือการวางอนาคต ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน  
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติใ นการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้ เรียน  
โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และการกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลัก 



67 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพังงำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

ความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 5) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร  
ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา 6) การส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทางานวิจัย  
ในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการ
พิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษา 
ที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไก
สนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 
ในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือ  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา 

กลยุทธ์ที ่2 กำรพัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค 
กำรผลิตเป้ำหมำย และสำมำรถสร้ำงงำนอนำคต โดยส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนบูรณำกำรและเชื่อมโยง 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำฝึกอบรม และร่วมจัดกำรเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถ 
ในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจาวัน และการใช้สิทธิ
ในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิด  
ของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือน าทักษะของสมาชิกทีม  
ที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งก าหนดมาตรการจูงใจ  
และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้  พัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรวำงแผน 
และพัฒนำก ำลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบ
สมรรถนะกับค่าจ้าง ก ำหนดมำตรกำรในกำรผลิตก ำลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจ าลอง  
ในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนำระบบนิเวศเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภำคส่วนต่ำง ๆ 

สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยก าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทกุพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง สร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใคร
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ไว้ข้ำงหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้  
สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัด 
ทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ กำรพัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้น 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ 
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ  
เพ่ือสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ ก ำหนดมำตรกำรจูงใจ 
ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม 
การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร โดยกาหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเรียนใน
ระบบกำรศึกษำปกติ โดยจัดทาข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรี ยนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากร  
ที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 
(ร่ำง) นโยบำยและแผนแห่งชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2566 - 2570  
 เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จัดท าเพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความั่นคงแห่งชาติและรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่ง (ร่าง) นโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
เสนอร่างโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ก าหนดให้มีหมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ  
หมวดประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความม่ันคง 
ของสถาบันหลักของชาติ 2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ 3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8) การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 9) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 11) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้าย 12) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 13) การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่  
และหมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผนความม่ันคง ได้แก่ 14) การพัฒนา
ศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ  
16) การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 17) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 
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แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา  
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศและของโลกที ่ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัต  
เ พ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้ าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  (Access)  ความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ   2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนด ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการศกึษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี  
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 2570 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
เต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
4) การพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท า  
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการด าเนินงานและการติดตามผล  
โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่าง ๆ  
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 เรื่อง ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย โดยเร่งสร้างความ
ปลอดภัยให้สถานศึกษา ป้องกันสถานศึกษาจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และอ่ืน ๆ เร่งปลูกฝังทัศนคติ 
พฤติกรรม และองค์ความรู้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และ
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ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย ให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน า
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ จัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียน 
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่ งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้ งแต่  3 ปีขึ้นไปทุกคน  
เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลาย 
ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการ
ฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียม 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนา
สมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill  5) การส่งเสริม
สนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน การเชื่อมโยงและการ
แบ่งปันข้อมูล การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่ อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
โดยยึดหลักความจ าเป็นและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และ 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่ง

ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ร ่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 และแผนอื ่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงา
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้าน
ประสิทธิภาพ และก าหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้  
 1. ด้านความปลอดภัย 
 1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก  
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ  3 -  6 ปีทุกคน เข้าสู่ ระบบการศึกษา 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก  
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจาก  
ระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบท 
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 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง  
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้ อ่ืน  
โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า  
และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้   
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง  
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร  
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  (Learning Loss Recovery)  
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน  
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
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 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และเด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง 
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
 จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวนิยั 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด 
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ  
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่างไกล 
และถ่ินทุรกันดาร  
 จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
   จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล  
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
1. อ่ำนออกเขียนได้คิดเลขเป็น   
 แก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -  19โดยเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ โดยเน้นการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
2. พัฒนำหลักสูตร เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Active Learning) ควบคู่เทคโนโลยี 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ  มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน(Assessment for Learning)  
3. เน้นควำมปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์  
 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ครู บุคลากร ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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4. มุ่งสู่วิถีลูกเสือ  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมกระบวนการทาง
ลูกเสือเป็นแนวทาง 
 
5. ช่วยเหลือพำน้องกลับมำเรียน 
 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6  ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการเรียนร่วม 
6. พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกร 
 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู  
7. น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  



ผังความเชื่อมโยงของแผนส าคัญต่าง ๆ กับร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้ านการพัฒนาและ
เสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทฯ 1. ความมั่นคง 11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

12. การพัฒนาการเรียนรู้ 17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

21. การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

• การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
• การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น 

• การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
•  ก า ร ต ร ะห นั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญ า ข อ ง ม นุ ษย์ ที่
หลากหลาย 

การคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ 

การป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ปรับปรุง) 

12. ด้านการศึกษา 11.ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

( ร่ า ง ) แ ผน พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 9  
ความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และความคุ้มครองทางสังคม
เหมาะสมเพียงพอ 

หมุดหมายที่ 13  
ภาครัฐสมรรถนะสูง 

แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพ่ิมโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4 
เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
การบริหารจัดการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

1. นางสาวจอมขวญั นครไธสง        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
2. นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 
คณะท างาน 

1. นางวราภรณ์ คงเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
2. นายสมพร ชัยบัว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
3. นางสาวพจนา  วานิชกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
4. นางสาวขวัญตา เทียนทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางสาวชนัญชิดา เจริญส าราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. นางมนต์นภา ถนอมศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9. นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
12. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
ตรวจทาน 
 นางสาวพจนา  วานิชกุล       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
รวบรวม และออกแบบรูปเล่ม 

นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

  




