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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ค าน า 
 ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2565 เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) เนื่องจากการ
ด าเนินงานบางเรื่องประสบความส าเร็จ และหลายเรื่องไม่ประสบความส าเร็จ มีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาต้อง
เร่งพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา คือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขอขอบพระคุณคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้แผนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงโรงเรียนในสังกัดจะสามารถใช้แผนเล่มนี้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
บทที่ 1 บทน า 

1. ความเป็นมา          1 
2. สภาพทั่วไป          2 
3. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา    3 
4. ข้อมูลทางการศึกษา         5 
5. คุณภาพการศึกษา         15 
6. สรุปสถานการณ์ทางการศึกษา        18 

บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก      21 
 2. ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน       22 
บทที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2564 
 วิสัยทัศน์           26 

พันธกิจ           26 
 เป้าประสงค ์          27 

ประเด็นกลยุทธ์          27 
บทที่ 4 กรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  28 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21   31 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   35 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู ้
          ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      38 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 39 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  42 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   43 
บทที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ       48 
 2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ        49 
 3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน    49 
 4. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ      49 
 5 การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม      50 
 6. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล    50 
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 สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ค าน า 

ภาคผนวก 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สรุปนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
  



ห น้ า  | 1 
 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2563-2565 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ จัดท านโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 จากการติดตามประเมินการพัฒนาการศึกษา พบว่า การด าเนินงานบางเรื่องได้ด าเนินการประสบ
ความส าเร็จ หลายเรื่องยังไม่ประสบความส าเร็จผลและมีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนมีประเด็นใหม่ที่ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ  
และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์และประมวลผลบนพ้ืนฐานของข้อมูลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส และอุปสรรค์ สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น  
จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 -2579 นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. สภาพทั่วไป 

 2.1 สถานที่ตั้ง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ต้ัง 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ต าบลท้ายช้าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ 076-413684 โทรสาร 076-411922 
http://www.phangngaedarea.go.th 

 2.2 เขตพื้นที่บริการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 8 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต. 

ร.ร. 
ใน

สังกัด 
เมือง ต าบล 

เมืองพังงา 549.5 9 42 1 1 6 14 
ทับปุด 272.4 6 38  1 5 14 
เกาะยาว 141.1 3 18  3 1 13 
ตะกั่วทุ่ง 610.8 7 68  2 7 31 
ท้ายเหมือง 611.8 6 49  2 5 27 
ตะกั่วป่า 599.4 8 51 1 2 4 15 
กะปง 588.8 5 22  1 4 10 
คุระบุรี 797.1 4 33  1 4 16 

รวม 4170.9 48 321 2 13 36 140 

 
 2.3 ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 

 
ล าดับ 

 
อ าเภอ 

ประชากร นักเรียนในสังกัด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เมืองพังงา 20,814 21,511 42,325 2,036 1,897 3,933 

2 เกาะยาว 7,183 7,087 14,270 1,031 1,015 2,082 
3 กะปง 7,195 7,192 14,387 618 506 1,124 
4 ตะกั่วทุ่ง 22,170 22,243 44,413 2,007 1,805 4,936 
5 ตะกั่วป่า 24,676 25,163 49,839 1,353 1,241 2594 
6 คุระบุรี 14,021 13,836 27,857 1,686 1,473 3,159 
7 ทับปุด 13,017 13,075 26,092 1,515 1,384 6,058 
8 ท้ายเหมือง 24,855 24,202 49,057 1,824 1,668 3,492 

รวม 133,931 134,309 268,240 12,070 10,989 23,059 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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3. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ถึงภารกิจ  ข้อที่ 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ

การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10)  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน   

 การศึกษา 
11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร  

 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12)  ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายข้อ 6  

 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม

อ านวยการ 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม 
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
พัฒนาครู 

และ 
บุคลาการ 

ทาง
การศึกษา 

กลุ่ม 
นิเทศ 

ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

สถานศึกษา 

 

งาน 
วิชาการ 

 

งาน 
งบประมาณ 

 

งาน 
บริหารงานบุคคล 

 

งาน 
บริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

4. ข้อมูลทางการศึกษา  
 4.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
ดังนี้ 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 
-  ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 89 65.00 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 32 22.86 
-  ก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.71 
-  ประถมศึกษา 16 10.00 
-  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.71 
-  ไม่มีนักเรียน 1 0.71 

  

 

 

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

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 140 100 
- ขนาดที่ 1 (นร.0-120 คน) 80 57.14 
- ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 27 19.29 
- ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 17 12.14 
- ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 10 7.14 
- ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน) 6 4.29 
- ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - 
- ขนาดที่ 7 (นร.> 2500 คน) - - 

 

 

 

 

 

ที ่ ระดับ จ านวนโรงเรียน 

1 ระดับปฐมวัย 122 
2 ระดับประถมศึกษา 139 
3 ระดับมัธยมศึกษา 34 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

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

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ประเภท จ านวนโรงเรียน เพิ่ม/ลด 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 

โรงเรียนขนาดเล็ก ต่ ากว่า 120 
คน 

84 80 -4 

- ไม่มีนักเรียน - 1 1 
- 1-20 4 2 -2 
- 21-40 12 11 -1 
- 41-60 18 22 4 
- 61-80 18 15 -3 
- 81-100 19 15 -4 
- 101-120 13 14 1 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 

ชั้น นักเรียนชาย 
นักเรียน
หญิง 

รวม ร้อยละ ห้องเรียน 
นักเรียน 

: 
ห้องเรียน 

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

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

รวมประถมศึกษา 8,598 7,796 16,394 71.10 961 17 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 460 382 842  38  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 370 345 715  36  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 324 311 635  36  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,154 1,038 2,192 9.51 110 20 : 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 25 39  2  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 12 26  2  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 24 32  2  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 61 97 0.42 6 16 : 1 

รวมทั้งสิ้น 12,070 10,989 23,059 100 1,365 17 : 1 
ร้อยละ 52.34 47.66 100  
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางท่ี 6 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอและระดับการศึกษา 
              .ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา 
อ าเภอ 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมท้ังสิ้น 

เมือง
พังงา 

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

นักเรียน : ห้อง 16 : 1 23 : 1 17 : 1 - 21 : 1 
จ านวนคร ู     226 

เกาะยาว 

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

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 17 : 1 30 : 1 16 : 1 18 : 1 
จ านวนคร ู     133 

กะปง 

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

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 13 : 1 12 : 1 - 13 : 1 
จ านวนคร ู     81 

ตะกั่วทุ่ง 

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

นักเรียน : ห้อง 13 : 1 14 : 1 23 : 1 -  14 : 1 
จ านวนคร ู     234 

ตะกั่วป่า 

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

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 18 : 1 25 : 1 - 19 : 1 
จ านวนคร ู     162 

คุระบรุ ี

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

นักเรียน : ห้อง 17 : 1 19 : 1 15 : 1 - 18 : 1 
จ านวนคร ู     204 

ทับปุด 

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

นักเรียน : ห้อง 19 : 1 19 : 1 26 : 1 - 20 : 1 
จ านวนคร ู     166 

ท้าย
เหมือง 

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

นักเรียน : ห้อง 12 : 1 15 : 1 17 : 1 - 15 : 1 
จ านวนคร ู     237 

รวม 

นักเรียน 4,376 16,394 2,192 97 23,059 
ห้องเรียน 288 961 110 6 1,365 
จ านวนครู     1,443 

นักเรียน : ห้อง 15 : 1 17 : 1 20 : 1 16 : 1 17 : 1 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามเพศและความพิการ ปีการศึกษา 2562 

ประเภทความพิการ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ 
บกพร่องทางการเห็น 6 2 8 0.38 
บกพร่องทางการได้ยิน 2 1 3 0.14 
บกพร่องทางสติปัญญา 213 119 332 15.62 
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 20 14 34 1.60 
มีปัญหาทางการเรยีนรู ้ 1,143 458 1,601 75.31 
บกพร่องทางการพูด/ภาษา 16 4 20 0.94 
มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ ์ 39 9 48 2.26 
ออทิสติก 17 3 20 0.94 
พิการซ้อน 33 27 60 2.82 

รวม 1,489 637 2,126 100 
ร้อยละ 70.04 29.96 100  

ที่มา : ระบบ set ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
ตารางที่ 8 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามศาสนา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

ศาสนา 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

พุทธ 2,813 10,223 1,210 1 14,247 61.78 
อิสลาม 1,549 6,140 981 96 8,766 38.02 
คริสต์ 11 25 1 - 37 0.16 
ซิกส์ 1 3 - - 4 0.02 
พราหมณ์/ฮินดู 1 1 - - 2 0.01 
อ่ืน ๆ 1 2 - - 3 0.01 
รวม 4,376 16,394 2,192 97 23,059 100.00 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและสัญชาติ ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 10 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามน้ าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษา 2562 

ประเภท 
ก่อน

ประถม
ศึกษา 

ร้อยละ 
ประถม 
ศึกษา 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 4,376 100 16,394 100 2,192 100 97 100 

น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 833 19.04 2,009 12.25 149 6.80 8 8.25 

ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 614 14.03 1,614 9.85 135 6.16 8 8.25 

น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ ์

347 7.93 969 5.91 63 2.87 4 4.12 

น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 424 9.69 3,047 18.59 538 24.54 25 25.77 

ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ ์ 338 7.72 1,731 10.56 296 13.50 20 20.62 

น้ าหนักและส่วนสูงสูง
กว่าเกณฑ ์

154 3.52 1,104 6.73 167 7.62 7 7.22 

น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 3,119 71.28 11,338 69.16 1,505 68.66 64 65.98 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 3,424 78.24 13,049 79.60 1,761 80.34 69 71.13 

น้ าหนักและส่วนสูงอยู่
ในเกณฑ์ 

2,692 61.52 10,092 61.56 1,313 59.90 48 49.48 

สัญชาติ ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม ร้อยละ 

ไทย 4,151  15,922  2,173  97  22,343  96.89 

กัมพูชา 8  23  0  0  31  0.13 

เกาหลีใต้ 0  1  0  0  1  0.00 

จีน 0  2  0  0  2  0.01 

เนปาล 2  2  0  0  4  0.02 

ปากีสถาน 1  1  0  0  2  0.01 

พม่า 190  356  17  0  563  2.44 

ฟิลิปปินส์ 0  1  0  0  1  0.00 

มาเลเซีย 0  3  0  0  3  0.01 

ลาว 12  38  1  0  51  0.22 

ไม่ปรากฎสัญชาติ 10  36  1  0  47  0.20 

อ่ืนๆ 2  9  0  0  11  0.05 

รวม 4,376  16,394  2,192  97  23,059  100.00 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางที่ 11 จ านวนนักเรียนในเขตบริการที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร จ าแนกตามวิธีการเดินทาง  
                มาเรียน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 12 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้นและสาเหตุ ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุ 
 
 
 

 
ชั้น จ า

นว
นน

ักเ
รีย

น 
ปี

กา
รศ

ึกษ
า 

25
61

 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญ

หา
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

แล
้ว 

มีป
ัญ

หา
ใน

กา
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดีถ
ูกจ

ับ 

เจ
็บป

่วย
อุบ

ัติเ
หตุ

 

อพ
ยพ

ตา
มผู้

ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

กร
ณี

อื่น
 ๆ

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะข
อง

 น
ร.อ

อก
กล

าง
คัน

 ต่
อ 

นร
.ป

ี 
61

 

ชั้นอนุบาล 1 790            
ชั้นอนุบาล 2 1,963            
ชั้นอนุบาล 3 2,270            
รวมอนุบาล 5,023           - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,962       2   2 0.08 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,548       1   1 0.04 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,753            
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,835            
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,884            
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,767            
รวมประถมศกึษา 16,749       3   3 0.02 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 850  1  1      2 0.24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 702    1      1 0.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 645   1 1   1   3 0.47 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,197  1 1 3   1   6 0.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 35            
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 33            
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 31            
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 99           - 

รวมท้ังสิ้น 24,068  1 1 3   4   9 0.04 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

วิธีการเดินทางมาเรียน 
นักเรียนที่อยู่ห่าง

เกิน 3 กม. เดินเท้า 
โดยใช้ยานพาหนะ 

จักรยานยมื
เรียน เสียค่า

โดยสาร 
ไม่เสียค่า
โดยสาร 

ก่อนประถมศึกษา 4,376 23 1,384 320 0 1,727 
ประถมศึกษา 16,394 70 4,006 2,274 3 6,353 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,192 18 493 386 0 897 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 97 1 19 10 0 30 
รวมท้ังสิ้น 23,059 112 5,902 2,990 3 9,007 
ร้อยละ นร.อยู่ห่างเกิน 3 กม. 
ต่อ นร. ทั้งหมด 

100 0.49 25.60 12.97 0.01 39.06 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 จ าแนกตามสาเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 14 จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

สาเหตุ ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

เพิ่ม/ลด สาเหตุ ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

เพิ่ม/ลด 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 24,192 24,068 -124 
ฐานะยากจน - - - 
มีปัญหาครอบครัว 6 1 -5 
สมรสแล้ว 1 1 - 
มีปัญหาในการปรับตัว - 3 3 
ต้องคดีถูกจับ - - - 
เจ็บป่วยอุบัติเหตุ - - - 
อพยพตามผู้ปกครอง 6 4 -2 
หาเลี้ยงครอบครัว 4 - -4 
กรณีอ่ืน ๆ - - - 

รวม 17 9 -8 

ระดับชั้น 
รายการ 

ม.3 ม.6 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักเรียนเรียนจบ 523 100 32 100 
- ศึกษาต่อ 496 94.84 29 90.63 
- ประกอบอาชีพ 22 4.21 1 3.13 
- บวชในศาสนา 5 0.96 - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ - - 2 6.25 
- อ่ืน ๆ - - - - 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางที่ 15 เปรยีบเทียบจ านวนนักเรยีนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

 
ตารางท่ี 16 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวม ร้อยละ 

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

รวม 129 1,206 1,335 100 

ตารางท่ี 17 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/รอง

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

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

รวม 129 1,206 1,335 100 

ระดับชั้น 
รายการ 

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

นักเรียนเรียนจบ 543 523 -20 19 32 13 
- ศึกษาต่อ 511 496 -15 17 29 12 
- ประกอบอาชีพ 26 22 -4 1 1 - 
- บวชในศาสนา - 5 5 - - - 
- ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษา
ต่อ 

- - - - 2 2 

- อ่ืน ๆ 6 - -6 1 - -1 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางที่ 18 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการครู 1,339 77.04 

- ผู้บริหารการศึกษา 1  
- รองผู้บริหารการศึกษา 2  
- ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 129  
- ครูผู้สอน 1,206  
- ศึกษานิเทศก์ 1  

บุคลากรทางการศึกษา 25 1.44 
พนักงานราชการ 22 1.27 
ลูกจ้างประจ า 46 2.65 

- นักการภารโรง 34  
- ช่างปูนชั้น 2 7  
- ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 3  
- ช่างไม้ชั้น 4 2  

ลูกจ้างชั่วคราว 306 17.61 
โรงเรียน 292  
- ธุรการ (15,000) 59  
- ธุรการ (9,000) โครงการคืนครู 81  
- นักการภารโรง โครงการคืนครู 38  
- นักการภารโรง 20  
- ครูวิกฤต 44  
- ครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 11  
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 17  
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 22  
สพป.พังงา 14  
งบบริหารจัดการ สพป.พังงา   
- ปริญญาตรีขึ้นไป 3  
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 7  
งบปกติ   
- พนักงานพิมพ์ดีด 1  
- พนักงานท าความสะอาด 1  
- เวรยาม 2  

รวม 1,738 100 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

 5. คุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 
                2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา         
                กับระดับประเทศ 
              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.พังงา ประเทศ เพิ่มข้ึน/ลดลง 
ภาษาไทย 56.33 55.90 0.43 
คณิตศาสตร ์ 35.52 37.50 -1.98 
วิทยาศาสตร์ 39.98 39.93 0.05 
ภาษาอังกฤษ 36.16 39.24 -3.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.00 43.14 -1.14 
 

 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                     
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  

2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 46.65 56.33 9.68 
คณิตศาสตร ์ 36.43 35.52 -0.91 
วิทยาศาสตร์ 38.16 39.98 1.82 
ภาษาอังกฤษ 33.82 36.16 2.34 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.77 42.00 3.23 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
               กับระดับประเทศ 
 

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

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.32 37.50 -3.18 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                     
               .ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา 2560 
               .กับปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

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

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.27 34.32 3.05 
  

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลต่าง +/- 

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

รวม 3 ด้าน 52.59 49.48 3.11 
 

 

ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
               .ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างปีการศึกษา  
                2560 กับปีการศึกษา 2561  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการ +/- 

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

รวม 3 ด้าน 46.58 52.59 6.01 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

ตารางท่ี 25 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 
 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน 
ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ โรงเรียน 
ผ่านการ
รับรอง 

ร้อยละ 

 
122 

 
122 100 140 140 100 

หมายเหตุ : เสนอการประเมินคุณภาพ ฯ ในรอบที่ 4 มจี านวนโรงเรียน 17 โรง คิดเป็นร้อยละ 12.14 ของโรงเรียนทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 26 ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2561 ประเมินครั้งท่ี 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

อ่านไม่ออก ร้อยละ เขียนไม่ได้ ร้อยละ 

ป.1 2,912 239 8.21 342 11.74 
ป.2 2,587 40 1.55 149 5.76 
ป.3 2,767 23 0.83 102 3.69 
ป.4 2,787 333 11.95 89 3.19 
ป.5 2,886 57 1.98 43 1.49 
ป.6 2,777 230 8.28 55 1.98 
รวม 16,716 922 5.52 780 4.67 
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6. สรุปสถานการณ์ทางด้านการศึกษา 

 6.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  1) ระดับก่อนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดให้บริการ
ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง โดยมีสถานที่จัดการศึกษาในระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน 20 โรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 5,023 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4,376 คน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มประชากรวัยก่อน
ประถมศึกษา ลดลง เนื่องจากปีการศึกษา 2562 ไม่มีการเปิในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
  - จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ดรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) 
  2) ระดับประถมศึกษา จากการพิจารณาถึงโอกาส 
 2561 จ านวน 16,749 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 16,394 คน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มประชากรวัย
ประถมศึกษาลดลง 
 - อัตราการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,962 คน ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2,971 คน เมื่อพิจารณาโอกาสในการรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ในภาพรวมอัตรา
นักเรียนเข้าเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

- อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 850 คน ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 842 คน เมื่อพิจารณาโอกาสในการรับการศึกษาภาคบังคับท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวม 
อัตราการเข้าเรียนแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

- อัตราการออกกลางคัน พบว่า อัตราการออกกลางคันในระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2560 ถึงปีการศึกษา 2561 เด็กออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเฝ้าระวัง
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก แนวโน้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะออกกลางคัน
เพ่ิมข้ึน 

- การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลจ านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งยังไม่ได้รับการส ารวจอย่าง
จริงจัง 

- การจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มีการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 

- การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ โดยจัดแก่เด็กที่ขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา  
ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน (CCT) และเงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ให้แก่เด็กยากจน นอกจากนี้ 
สถานศึกษายังได้จัดหาทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสเพิ่มเติม 

2.2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1) ระดับก่อนประถมศึกษา : ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินทุกโรง 
 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : จากการพิจารณาถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน พบว่า 
 - อัตราการจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2560 ร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ100 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 95 สรุปได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสามารถเรียน
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จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดทุกคน และส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้
จบตามระยะเวลาที่ก าหนดหลักสูตร 

 - ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า คุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทุกโรง 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ความสามารถด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.13 ความสามารถด้านค านวณ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 50.02 และความสามารถด้านเหตุผล มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.62 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
หลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แต่อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3iมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50iจ านวน 4iกลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แต่อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  
 2.3 ด้านการพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเป็นเลิศ 
  2.3.1 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
   ในการบริหารงานบุคคลพบว่า อัตราก าลังครูต่อนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 อัตรา 1 : 16 แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีอัตราก าลังครูต่ ากว่า 
1 : 30 เพียงพอต่อนักเรียน ชั้นเรียนในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  2.3.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   จากผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินทุกโรง การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาในการยกระดับคุณภาพในระดับ
ต่าง ๆ ได้แก่ ระดับปฐมวัย โดยการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นโรงเรียนแกนน าปฐมวัยต้นแบบ เพ่ือเป็น
แบบอย่างให้แก่สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลุ่มสถานศึกษา
เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ าต าบล 
โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.3.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา 
   จากการประเมินผลตามค ารับรองปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
   - ผลการประเมินค ารับรองปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา พบว่า ปีงบประมาณ 2561 ได้ค่าคะแนน 4.71359 ปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนน
4.52924 สรุปได้ว่าผลการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ลดลงเล็กน้อย แต่ใน
ภาพรวมยังมีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภาพ 
6.2 ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษา 
 6.2.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  1) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสและการดูแล
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 



ห น้ า  | 20 
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  2) อัตราเสี่ยงในการออกกลางคันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยังต้องได้รับการดูแลและ
ก าหนดมาตรการในการป้องกัน 
 
 6.2.2 ด้านคุณภาพการศึกษา 
  1) เด็กในระดับปฐมวัยยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (ผลการประเมินมาตรฐานการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์) 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะกลุ่มสาระที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  3) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้ง
คุณลักษณะในด้านความรู้ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ความจ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะ ในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งทักษะในการท างาน รักการท างาน 
 6.3.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  1) ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 
  2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 
120 คนลงมา 
  3) การสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจกชน ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
  4) การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การส่งเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนได้เต็มศักยภาพ ยังด าเนินการไม่ทั่วถึง 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) ประกอบด้วยการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการพัฒนาที่มีต่อการด าเนินงานให้
เป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการประเมินศักยภาพทางกลยุทธ์ประกอบด้วย 

1. ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 

 1.1 โอกาส (Opportunity) 
  1.1.1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) หน่วยงานมีการส่งเสริม นโยบาย 
   2) มีหน่วยงานภายนอก เช่น อปท. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา 
  1.1.2 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) สถานบันราชภัฎให้การสนับสนุนการอ่านเขียน 
   2) มีเวลาการแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ 
   3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
  1.1.3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1) สวทช.ให้การสนับสนุนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   2) หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนพัฒนา 
   3) สถาบันภาษาจัดอบรมครูผู้สอนทางภาษาอังกฤษ 
   4) มหาวิทยาลัยราชภัฎสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี 
  1.1.4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
   1) มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา เช่น กสศ./พมจ. ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน 
  1.1.5 ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) มีโครงการท าความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ 3RS ลดการใช้ ใช้ซ้ า 
น ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือปลุกจิตส านึก มีการน าปิ่นโตมาใช้ใส่อาหารแทนกล่องพลาสติก 
   2) องค์กรภาคเอกชน ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
   3) หน่วยงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.1.6 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1) หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา 
2) องค์กรภายนอกสนับสนุนให้ความรู้กับบุคลากรในเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด 

2.2 อุปสรรค (Threat) 
  2.1.1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) รับข่าวสารข้อมูลจากไซเบอร์โดยตรงและขาดการชี้แนะ 
   2) การเข้าถึงสื่อได้ง่าย สิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย 
   3) สื่อทางอินเทอร์เน็ตไม่พึงประสงค์ต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

  2.2.2 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
   2) การเข้าถึงเวทีต่างๆ มีน้อย 
   3) ผู้ปกครอง   มีความรู้แต่ไม่มีเวลา   มีเวลาแต่ไม่มีความรู้   ไม่มีความรู้และเวลา 
  2.2.3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1) นโยบาย จุดเน้นเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   2) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพจริง 
   3) ผู้ปกครองนักเรียนเน้นการอ่านเขียนได้ ไม่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการของปฐมวัย 
  2.2.4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
   1) ขาดแรงจูงใจ และไม่เห็นความส าคัญในการเรียน 
   2) สภาพเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว 
  2.2.5 ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.2.6 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   1) นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

2) มีโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 

2. ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 

 2.1 จุดแข็ง (Strength) 
  2.1.1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) มีกิจกรรมปฏิบัติเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องภายในสถานศึกษาทุกแห่ง 
   2) มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและยึดมั่นในสถาบันหลักและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 
  2.1 2 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทยสูงขึ้นตามเป้าหมาย (O-NET) 
   2) นักเรียนมีศักยภาพ 
   3) ส่งเสริมทักษะอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
  2.1.3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1) ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี 
   2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้นตามเป้าหมาย 
   3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   4) มีหลักสูตรอิงมาตรฐานครบถ้วน 
  2.1.4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
  1) มี พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 
  2) มีทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาส 
  3) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

  2.1.5 ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ 
2) มีโรงเรียนสีเขียว 

   3) สพป.พังงา มีนโยบายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 
  2.1.6 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

1) ผู้บริหารหน่วยงานมีภาวะผู้น าและน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ 
2) บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จากการประเมิน ITA ใน
ระดับดีมาก 
3) มีสถานศึกษาที่ได้รับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   4) มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการ 

2.2 จุดอ่อน (Weakness) 
  2.2.1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) ขาดแบบอย่างที่ดี 
   2) นักเรียนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านความมีวินัยใจตนเอง 
  2.2.2 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   1) การใช้เทคโนโลยี 
   2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   3) ทักษะทางภาษา 
   4) การสร้างนวัตกรรม 
   5) ขาดการส่งเสริมสนับสนุน 
   6) ไม่มีนิสัยรักการท างาน 
  2.2.3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1) จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยยังไม่ครอบคลุมตามหลักสูตร 
   2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติต่ าในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
   3) ผลสัมฤทธิ์ของสาระภาษาอังกฤษยังต่ าอยู่ 
   4) ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 
   5) การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลไม่ตรงตามตามตัวชี้วัด 
   6) ขาดการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
   7) ขาดการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง 
   8) ขาดการวิจัยชั้นเรียน 
   9) ไม่ให้ความส าคัญกับบันทึกหลังสอน 
   10) การจัดการเรียนการสอนยึดตัวครูเป็นฐาน 
   11) ขาดการใฝ่รู้ 
  2.2.4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
   1) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดการด าเนินงานอย่างจริงจัง 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

  2.2.5 ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) นักเรียนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  2.2.6 ด้านพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1) หน่วยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2) สถานศึกษาขนาดเล็กขาดผู้บริหารสถานศึกษา 
3) บุคลากรมีการโยกย้าย ท าให้การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเงิน 

บัญชี และพัสดุ 
4) ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

   5) ขาดศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 

ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพองค์กร 

  1. ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1.1 ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเอง 
   1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เกิดภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
   1.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
   2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยใช้ภาคีเครือข่าย 
   2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเครือข่ายความร่วมมือ 
   2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพได้เข้าร่วมในเวทีต่างๆ 
   2.4 สร้างความตระหนักให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศในเวทีต่างๆ 
   2.5 ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพจากภาคีเครือข่าย 
   2.6 สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการมีทักษะอาชีพ 
  3. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.1 ส่งเสริมพัฒนาโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
   3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
   3.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน 
   3.4 พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล 
ประเมินผล จากหน่วยงานต้นสังกัด 
  4. ด้านสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 

4.1 ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เน้นการดูแลนักเรียนรายบุคคล เน้น
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

   4.2 สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อ่ืน ๆ มาสนับสนุน เช่น ทุนการศึกษา  
ด้านครอบครัว 
  5. ด้านจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ/โรงเรียน EESD โดยร่วมมือ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที ่
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   5.2 ปลุกจิตส านึกให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรักสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
จากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 
  6. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

6.1 ส่งเสริมให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.2 ขอรับการสนับสนุนจากองค์ภายนอกด้านการงบประมาณและบุคลากร 
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แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พ.ศ. 2563 – 2565  
  ทิศทางการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย/แนวคิดตามยุทธ์ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  จากการวิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษา นโยบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ และภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้ก าหนดสภาพความคาดหวังสูงสุด ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2563  

"องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพื้นฐานความเป็นไทย" 
Leading organization in educational management. The learners are good people with 

intelligence based on Thainess. 

ค านิยาม 
  องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
มีมาตรฐานส านักงานระดับยอดเยี่ยม 
หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีมาตรฐานส านักงานระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมี
ความเข้มแข็ง และมีผลงานที่เป็นประจักษ์ 

  ผู้เรียนเป็นคนดี  
หมายถึง ผู้เรียนมีวินัย จิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองดี  

  ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญา 
หมายถึง รู้เท่าทัน มีความรู้ มีความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 

  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
หมายถึง มีความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  

พันธกิจ (Mission)  

  1.iปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข เป็นพลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
  2.iพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
ทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3.iพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
การวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ 
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  4.iพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  5.iสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6.iเสริมสร้างให้ผู้ เรี ยนมีความรู้  ความเข้า ใจ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการและยกระดับ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 

  1.iผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักและ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็น
พลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
  2.iผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3.iผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดผล
ประเมินผลที่เป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  4.iครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  5.iประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ เด็กที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6.iผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7.iส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน สังคม และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue) 

  กลยุทธ์ เป็นประเด็นส าคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทาง
กลยุทธ์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างโดดเด่นและก้าวกระโดด ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเปน็เลิศในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 บทที่ 4 
กรอบกลยุทธ์พัฒนาการศกึษา พ.ศ.2563-2565 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 1. จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคม 

และประเทศชาติ 
       

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคณุธรรม จรยิธรรม มีวินยั ซื่อสัตย์ 
ประหยดั ปฏิบัตตินตามหลักศาสนา รักษ์วิถีความเป็นไทย มีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียน รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็น
พลเมืองที่ด ี
3. ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดี และมีภมูคิุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 

       

กลยุทธ ์ 1. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ซ่ือสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักษ์วิถีความ
เป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑค์ุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลักสตูร ในระดับดีขึ้นไป 

100 100 100 100 100  นต. 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. ติดตามใหส้ถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า โรงเรียนวถิีพุทธ โรงเรียนวิถีพอเพียง 
อย่างยั่งยืน 

     1.โครงการส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็น
ไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
3. รวบรวมเผยแพร่กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางแก่สถานศึกษาอื่น ๆ  
4. ส่งเสริม/ประสานความร่วมมือกับสถาบันทางศาสนา ชุมชน 
เข้ามามสี่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
5. ประกาศวาระ “เด็กดีศรีพังงา” พร้อมจัดกิจกรรม หรือจัด
มหกรรม “เด็กดีศรีพังงา”  เพื่อกระตุ้นให้โรงเรยีนไปด าเนินการ
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม 
6. ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสอืของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ เป็นพลเมืองท่ีดี 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

100 100 100 100 100  นต./สจ 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับสถาบนัชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์
ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรยีน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเทดิพระเกยีรติ
พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
3. สร้างและผลติสื่อสร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
5. สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นไป

     1. โครงการน้อมน าพระบรมรา
โชบายรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัต ิ
 
2.โครงการน้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา สู่การ
ปฏิบัติ “ตลาดนัดวิชาการ 
สะพานเช่ือมโยง สู่โลกอาชีพ” 
 

 
 
 
 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ตามแนวทางของสภานักเรียนต้นแบบ 
6. ส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชด าริใน
พื้นที่จังหวัดพังงา  

กลยุทธ ์ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุม้กันจากภัยใน
ทุกรูปแบบ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีภาวะโภชนาการที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

79 79 80 85 90  

สจ. 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีประสิทธิภาพ 

n/a n/a 90 95 100  

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาการมสีุขภาวะที่ดดี้วย
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการอาหาร
เสรมินม และอาหารกลางวัน 
3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกเพื่อส่งเสริม
สุขภาวะนักเรียน 
4. สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร่วมกับ สสส. 
5. จัดการเรยีนรู/้กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการตามโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และโครงการสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนสีขาว 
 

     1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
และภมูิคุ้มกันผู้เรยีนใน
สถานศึกษา 
 
2. โครงการเยี่ยมบ้าน ต้านยา 
สุขจัง...ที่พังงา 
 

สจ. 
 
 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21        

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ 

       

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ        

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

80 
 

82.40 
 

84.87 
 

87.42 
 

90.04 
 

 นต. 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป 

80 82.40 84.87 87.42 90.04  สจ. 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก
ของหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป (5) 

80 82.40 84.87 87.42 90.04  นต. 

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน 
ผ่านเกณฑ์ตามระดับชั้น 

79.24 85.00 100 100 100  นต. 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าหลกัสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรยีน
ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน 
2. จัดเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  
4. เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพื่อเปิดการเรียนการ
สอนในหลักสตูร IEP,MEP, EP, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์และโรงเรียน 2 ภาษา ให้เป็นไปตามนโยบาย 
 

     1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
2.โครงการความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  

นต. 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
5. จัดท าฐานระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการส่งเสรมิ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ ์ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21        

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมสีื่อ/นวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนท่ี
ประสบความส าเรจ็ 
2.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมสีื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถใช้สื่อ ICT และการสื่อสาร 
3.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมท่ีเสรมิทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้นักเรียน 
4.ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนวัตกรรมท่ีเสรมิทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้นักเรียน 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 

80 
 

80 
 

80 
 

80 

90 
 

90 
 

90 
 

90 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

 นต. 
 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา 
การอ่าน การเขียน โดย 
   1.1 รวบรวมนวัตกรรมการอ่าน การเขียนของโรงเรยีนที่
ประสบความส าเรจ็ 
   1.2 ประเมินตรวจสอบประเมนิการอ่าน  
การเขียน ป.1-ป.6 พร้อมกับน าผลมาวิเคราะห์และพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 จัดท าเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกับ 
การอ่าน การเขียน 
   1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมผลการ
พัฒนาการอ่าน การเขียน 
2. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มทีักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารและการเรียนรู้ โดย 

     1.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 
ของสพปพังงา 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
   2.1 ทบทวน วิเคราะห์เกณฑ์เกีย่วกับเรื่องของการใช้ ICT แต่
ละระดับ/จัดท ามาตรฐานการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนแตล่ะ
ระดับชั้น 
   2.2 ส่งเสริมการพัฒนาให้นักเรยีนมีทักษะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีตามระดับชั้นอย่างรู้เท่าทัน 
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดย 
   3.1 ส่งเสริม/สร้างความเข้มแขง็ให้ศูนย์ PEER ในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้แก่สถานศึกษาในเครือข่าย 
   3.2 รวบรวมสื่อนวัตกรรมทีเ่กีย่วกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ในเว็บไซต ์
   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
   3.4 ฯลฯ 
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน
เป็นฐาน Project Base, Activities Base Learning, Problem 
Base 
   4.2 รวบรวมนวัตกรรมของโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนเพื่อเผยแพร่เป็นแบบอย่าง 
   4.3 ส่งเสริมการจัดท าเครื่องมอืในการประเมินการคดิ
วิเคราะห ์
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
กลยุทธ ์ 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ        

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะพื้นฐานและมเีจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดหลกัสูตรเกี่ยวกับอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

n/a 
 

n/a 

n/a 
 

n/a 

80 
 

80 

90 
 

90 

100 
 

100 

 สจ. 
 

สจ. 

แนวทางการพัฒนา 1. การจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมเวทีวิชาการดา้นอาชีพใน
ท้องถิ่น 
3. การจัดการประกวดผลติภณัฑข์องนักเรียนและการต่อยอด
ผลิตภณัฑ์สู่ O-TOP  
4. แสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการและสถาบัน
อาชีวศึกษาในการพัฒนาอาชีพ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพังงา 
6. รวบรวมหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ใหโ้รงเรียน
น าไปใช้ตามบรบิทของสถานศึกษา 

     1. โครงการพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
 
2.โครงการอบรมแนะแนวศึกษา
ต่อสายอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 

สจ. 
 

 
สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้        

เป้าประสงค์ 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
2. ผู้เรียนมศีักยภาพตามหลักสตูรและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

       

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามหลักสตูรปฐมวัย 

92.95 100 100 100 100  นต. 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมการน าแนวการจัดประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ มา
ใช้ เช่น มอนเตสเซอรี,่ BBL, STEM, Coding 
High Scope, สสวท.,บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. ต่อยอดและขยายผลการน าการจัดประสบการณ์รูปแบบบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยให้ครบทุกสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัหา/ผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจแกผู่้ปกครองเกี่ยวกับการจดั
ประสบการณ์เด็กปฐมวัย 

     1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
 

นต. 

กลยุทธ ์ 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในระดับประถมศึกษาให้
สูงขึ้น 

       

ตัวชี้วัด 1. ผลการทดสอบ NT นักเรียนช้ัน ป.3  80 82.40 84.87 87.42 90.04   



ห น้ า  | 36 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  
ของนักเรียนช้ัน ป.6 

80 82.40 84.87 87.42 90.04   
 

นต. 3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  
ของนักเรียนช้ัน ม.3 

80 82.40 84.87 87.42 90.04  

4. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  
ของนักเรียนช้ัน ม.6 

80 82.40 84.87 87.42 90.04  

แนวทางการพัฒนา 1. จัดท าคลังข้อสอบในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ใหส้ถานศึกษา
น าไปใช้ในการยกระดับคณุภาพของผู้เรียน 
2. จัดท า Pre O-NET และน าผลมาวิเคราะห์พัฒนาก่อนสอบ  
O-NET ในรายมาตรฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรยีนรู้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน าผลการวิเคราะห์จากการ
ทดสอบระดับชาตไิปพัฒนาและตอ่ยอด 
5. ส่งเสริมการน าข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการประเมินผล
ผู้เรยีน 

       

กลยุทธ ์ 3. พัฒนาหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูร
ท้องถิ่นเหมาะสมกับผู้เรียน 

80 82.40 84.87 87.42 90.04  นต. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การปฏิบัตจิริง (Active Learning) 

80 100 100 100 100  นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบการวัดและประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100  นต. 

แนวทางการพัฒนา 1. ประเมินและตรวจสอบเรื่องของความสมบรูณ์ของหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหลักสตูรแกนกลาง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน ารูปแบบการสอน STEM 
ศึกษา มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
5. สง่เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน ารูปแบบการสอน Coding 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีการวดัและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

     1.โครงการนิเทศบรูณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจ าปี 
2563 
 
2.โครงการนิเทศบรูณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อติดตามผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
3.โครงการหลักสูตรพังงาศึกษา 

นต. 
 
 
 

นต. 
 
 
 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       

เป้าประสงค์ 1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

       

กลยุทธ ์ 1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้
มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 25 ช่ัวโมงต่อป ี

n/a 80 90 95 100  บค. 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีทักษะพื้นฐานใน
การใช้ภาษาและ ICT ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 

n/a n/a 80 90 100  บค. 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีด าเนนิการพัฒนาครูในรูปแบบ PLC n/a 73 90 95 100  บค. 
แนวทางการพัฒนา 1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูและบุคลากรใน

แต่ละระดบั 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจดัท าแผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบออนไลน,์ การอบรม, การประชุม  
4. ส่งเสริมสนับสนุนการน ารูปแบบการพัฒนาครูชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) มาใช้ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง 
5. ติดตามประเมินผลการน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาน าไปใช้ 
6. พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับการเลื่อนวิทย
ฐานะ 

     1.โครงการประชุมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
2.โครงการส่งเสรมิศักยภาพ
บริหารงานบุคคล สพป.พังงา 

อก. 
 
 
 
 

บค. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 5. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศกึษาที่มีคุณภาพอย่าง

เท่าเทียมทั่วถึง 
       

เป้าประสงค์ 1. ประชากรวัยเรยีนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพ 
3. นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

       

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนได้โอกาสในการเข้าถึงการ
รับบรกิารทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของประชากรในเขตบรกิารที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนช้ัน ป.1  

100 100 100 100 100  

สจ. 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 ไดเ้ข้าเรยีนต่อช้ัน ม.1 100 100 100 100 100  

3. ร้อยละอัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง   100 100 100  

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศกึษาตามระยะเวลาที่หลักสตูร
ก าหนด 

80 85 90 95 100  

แนวทางการพัฒนา 1. จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรยีนในเขตบริการให้เป็น
ปัจจุบัน 
2. รณรงค/์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆให้ผู้ปกครองทราบ
และส่งเด็กมาเข้าเรยีนอย่างทั่วถึง 
3. วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของการออกกลางคัน และก าหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันตามบริบทของแต่ละ
พื้นที ่
 
 

     1. โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 
2. โครงการส่งเสรมิสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว 

สจ. 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการให้ประชากรวัยเรยีนได้เข้าเรียนทุก
คน 
5. ก าชับให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเด็กเข้าเรียน 

กลยุทธ ์ 2. พัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้ได้รับการ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

       

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของเด็กพิการได้รับการสง่เสริมใหม้ีความพร้อมในการ
เรียนรูผ้่านการเรยีนรู้ตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 
2. ร้อยละของเด็กท่ีด้อยโอกาสไดร้ับการช่วยเหลือให้มีความ
พร้อมในการเรยีนรู ้

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 

100 

100 
 

100 

 สจ./นต 

แนวทางการพัฒนา 1. จัดท าฐานข้อมูลนักเรยีนพิการเรียนรวมด้วยระบบ SET 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง
นักเรียนและจัดท าแผนจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับ
เด็กพิการต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนแกนน าพิการเรียนรวมมคีวาม
เข้มแข็งพร้อมกบัเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนโรงเรียนอ่ืน 
4. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดในการพัฒนาการจดัการศึกษาเด็กพิการเรียนรวม 
5. ส่งเสริมการจัดเวทีทางวิชาการส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 

     1. โครงการพัฒนาการศึกษา
แบบเรียนรวม 
 
 

สจ. 

กลยุทธ ์ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ DLTV ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a 70 80 90 100  นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ DLIT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a 70 80 90 100  นต. 

แนวทางการพัฒนา 1. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนนุการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 
2. ติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจดัการศึกษาการสอนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
3. คัดเลือกสถานศึกษาท่ีจดัการเรยีนการสอนที่เป็นเลิศด้วย 
DLTV Best Practices เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่น 

     1. โครงการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
2. โครงการประกวดโรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 
ระดับเขตพื้นท่ี 

นต. 
 
 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
       

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ มจีิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่หลากหลายในการเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

       

กลยุทธ ์ 1. จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ให้มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

n/a n/a 80 90 100  

สจ. 
2. ร้อยละของสถานศึกษา มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 100  

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาร่วมกับชุมชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน EESD School 
4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและการจัดการใน
สถานศึกษาท่ีสร้างจิตส านึกแก่ผู้เรยีนและทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง สู่ 
“ผู้บริหารอยู่ ครสูอน โรงเรียนสวย ห้องเรียนคณุภาพ นักเรยีนดี
เก่งเรียนรู้อยา่งมีความสุข” 

     1.โครงการเสริมสรา้งคุณภาพ
ผู้เรยีน ให้มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
2.โครงการประกวดโรงเรียนทีม่ี
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและ
ห้องเรียนคณุภาพดเีด่น 
 

สจ. 
 
 
 
 

สจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
ประเด็นกลยุทธ ์ 7. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา        

เป้าประสงค์ 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองค์กรชั้นน ามีคุณภาพในการ
บริหารจดัการ 
2. สถานศึกษาทุกแห่ง มีคณุภาพมาตรฐาน  
3. สถานศึกษากลุ่มเปา้หมาย มีคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. ทุกภาคส่วนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
(เขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียน) 

       

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาส านักงานเข้าสู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

87.5 83.5 85 85 90  อก. 

2. จ านวนคะแนนผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

76.32 86.09 89 92 95  อก. 

3. ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ด าเนินการ ได้บรรลุเป้าหมาย 

n/a n/a 80 85 100  นผ. 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการ
ประเมิน คณุธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2. ส่งเสริมให้น านวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการ
บริหารจดัการศึกษา 
3. น าระบบการจดัการเรียนรู้มาใช้เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ KM 

     1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบญัชี
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา 
 
 

นผ. 
 
 

ตสน. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
4. พัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาที่
เป็นระบบครบวงจร PDCA 
5. พัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลใหม้ีความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบการบรหิารนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการบรหิารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาให้มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ 
น่าท างาน เอื้อต่อการให้บริการ 

3.โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี 
ปีงบประมาณ 2563-2565 
และจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
4. โครงการประชุมขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และตามค ารบัรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) 
 

นผ. 
 
 
 
 
 

อก. 

กลยุทธ ์ 2. พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวง 

n/a n/a 80 90 100  นต. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ปฐมวัยเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

80.00 81.45 90 95 100  นต. 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์ตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

80.00 85.61 90 95 100  นต. 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท ามาตรฐานสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบท 

     1.โครงการพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา 

นต. 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพที่เน้นการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท า SAR 
5. เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 4 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือ 

รอบ 4 
2.โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งความเข้าใจใน
การเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 4 
4.โครงการตรวจสอบ ตดิตาม 
การบริหารจัดการงบประมาณ
และการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพสัดุของ สพป.
พังงา และโรงเรยีนในสังกัด 
5.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสนบัสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
7.โครงการอบรมหลักสูตร การ
เสรมิสร้างสมรรถนะด้านการ
พัสดุ ระดับผู้ปฏิบัติงานโรงเรยีน 
 

 
นต. 

 
 

นผ. 
 
 
 

ตสน. 
 
 
 
 

อก. 
 
 
 

อก. 
 
 

บส. 
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ประเด็น รายละเอียด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   
กลยุทธ ์ 3. ส่งเสริมสถานศึกษากลุม่เป้าหมาย ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
       

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล ผ่านเกณฑค์ุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

n/a n/a 80 90 100   

2. ร้อยละโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสามารถด าเนินการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

n/a n/a 80 90 100  นต./นผ. 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ประสานช่วยเหลือเรื่องการวางแผนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้
เป็นไปตามแนวทางของโครงการแต่ละประเภท 
 
2. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้โรงเรียนด าเนินการเป็นไปตาม
แนวทางของโครงการแต่ละประเภท 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการในภาพรวม
ของวิชาการ 

     1.โครงการเสริมสรา้งความ
เข้มแข็ง ศปอ. 
 

นผ. 

กลยุทธ ์ 4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา        

ตัวชี้วัด 1. ระดับความส าเร็จของการมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาของทุก
ภาคส่วน 

n/a n/a 4 4 5  อก. 

2. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 5 6 7 8 10  อก. 
แนวทางการ
พัฒนา 

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
2. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐมาช่วยกันศึกษา 

     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 

สจ. 
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บทที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เป็นแผนกลยุทธ์ที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานภายใน
ส านักงานและสถานศึกษา ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติจึงก าหนดหลักการ แนวทางการด าเนินดังนี้ 

1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  การน าแผนสู่การปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 -2565 สู่การปฏิบัติโดยยึดหลักความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ 
  "องค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพื้นฐานความเป็นไทย" 
  Leading organization in educational management. The learners are good people with 
intelligence based on Thainess. 

1.2 เป้าประสงค์ 
  1)iผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักและ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขเป็น
พลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
  2) iผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
  3)iผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดผล
ประเมินผลที่เป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  4)iครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  5)iประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ เด็กที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
  6)iผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7)iส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน สังคม และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 1.3 ความสอดคล้องกับการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง โดยเน้น 
  1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุดใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ยุคใหม่ การบริหารจัดการยุคใหม่) 
  2) การขยายโอกาสทางการศึกษา 
  3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
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2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

  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 าหนดไว้ ในแผน เพ่ือ 
จะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

 2.1 การสื่อสารกลยุทธ์ 
  ด าเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ และระบบวัดผลการด าเนินงาน ให้แก่ บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายและวางแผน ในการ
สื่อสารกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและทั่วถึง 
 2.2 ก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
  ก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลัก ซึ่งประกอบด้วยทีมงานจากกลุ่ มภายในส านักงานที่มี
ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
  ในการขับเคลื่อแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์แผนเพ่ือก าหนดโครงการ/งานตามกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 2.4 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ด าเนินการให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานการด าเนินงาน 

  จัดระบบการวัดผลการด าเนินงานกับกลยุทธ์หลัก แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy 
Map) มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ แล้วแปลงตัวชี้วัดองค์กร
ไปสู่ตัวชี้วัดระดับกลุ่ม ระดับสถานศึกษา และระดับบุคคล โดยจัดท าเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการกับ
หน่วยงานลสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และสื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการในระดับต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ เป็นรายปีและ
เมื่อสิ้นสุดแผน 

4. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management)  

  บทบาทในการจัดการข้อมูลเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม กลยุทธ์ได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น การคัดกรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนเปลง
นอกจากนี้ยังต้องคอยตรวจสอบกลยุทธ์ ที่ได้ริเริ่มขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถน ากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ และรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ 
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5. การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

  การบริหารกลยุทธ์ จะขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล 

  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรที่
มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กรแห่งความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
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