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ค าน า 

    

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  โดยการวิ เคราะห์นโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และการศึกษาสภาพของเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร นโยบาย เปูาหมาย เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และแนวทางการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 ส่วน  ประกอบด้วย  ส่วนท่ี  1  สภาพการจัดการศึกษา ส่วนท่ี  2  นโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 3  การศึกษาสภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่วนท่ี  4  ทิศทางการพัฒนา 
การศึกษา ส่วนท่ี 5 การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า             

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เล่มนี้  จะน าไปสู่การปฏบัติตามกรอบ

แนวทางเดียวกัน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  

ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 ให้ส าเร็จ     

ลุล่วงไปด้วยดี   

   

                                                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
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           ส่วนที่ 1 
สภาพการจดัการศึกษา 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพที่ต้ัง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้ังอยู่เลขท่ี 160/4 

หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
อาณาเขต   
 ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ าเภอลานสกา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภูมิประเทศ   
           ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา และท่ีราบชายฝ่ัง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 เขต ดังนี้ 

 2.1 เขตเทือกเขาด้านทิศตะวันตกเนื่องจากพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาเป็นแนวติดต่อกัน            
คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นเสมือนก าแพงด้านหลังและเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าส าคัญในพื้นท่ี               
หลายสาย เช่น  คลองขนอม  คลองท่าเรือรี  คลองท่าควาย  คลองท่าเช่ียว  คลองท่าทน คลองท่าหิน                   
คลองกลาย คลองท่าสูง และคลองท่าลาด 
 2.2 เขตท่ีราบด้านตะวันออก เป็นพื้นท่ีราบตะกอนทราย สันทราย ท่ีราบชายฝ่ัง และชายหาดริมทะเล 
ลักษณะเป็นท่ีราบแคบด้านเหนือ และค่อยกว้างออกเมื่อลงไปทางใต้ แผ่นดินบริเวณนี้  มีลักษณะเป็นสันทราย
ตามแนวเหนือใต้  มีท่ีราบลุ่มปากแม่น้ าเป็นช่วง ๆ โดยมีพื้นท่ีหาดทรายชายทะเล ความยาวของชายฝ่ังทะเล
ต้ังแต่เหนือจรดใต้เป็นแนวยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ตามแนวชายฝ่ังอ าเภอขนอม อ าเภอสิชล และอ าเภอท่าศาลา 
การคมนาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีว่าการอ าเภอ              
ท่าศาลา เขตเทศบาลต าบลท่าศาลาห่างจากศาลากลางจังหวัด 30 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินพาณิชย์                
16 กิโลเมตร  ส าหรับทางรถยนต์เป็นพื้นท่ีท่ีมีโครงข่ายทางหลวงท่ีดี กล่าวคือ 
 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรอง  ตัดเลียบชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านอ าเภอขนอม อ าเภอสิชล และอ าเภอท่าศาลา เข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช                  
รวมความยาวที่ผ่านพื้นท่ี 65 กิโลเมตร 
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 2. ทางหลวงจังหวัด ท่ีส าคัญมีหลายสาย  เช่น  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4016 ระหว่างตัวเมือง
นครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอพรหมคีรี  ถึงบ้านนาเหรง อ าเภอนบพิต า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4105                   
จากทางหลวงแผ่นดินเขตอ าเภอสิชล  ถึงบ้านเขาใหญ่  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4014 เป็นเส้นแยกจาก 
ทางหลวงจังหวัดไปอ าเภอขนอม ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4140 ระหว่างอ าเภอท่าศาลาถึงอ าเภอนบพิต า 
และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4141 ระหว่างบ้านหน้าทับกับดอนคา-วังลุง เป็นต้น 
 

เขตพื้นที่บริการ    
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4  มีเขตพื้นท่ีบริการ ครอบคลุม       
5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอนบพิต า มีโรงเรียน      
ในสังกัด จ านวน 133 โรง   
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อ านาจหน้าท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการจัดต้ังขึ้น
ใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2546  เพื่อรองรับ
การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  มีเขตความ
รับผิดชอบอยู่ 5 อ าเภอมีอ านาจตามก าหนดในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ก าหนดอ านาจหน้าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินทุนอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยง านข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ  
ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในสังกัด               
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษา
เพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  และท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด  
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9.  ด าเนินงานและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563 -2565พพพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                      4 
 

 

 
โครงสร้างการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

     

                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

กลุ่ม  

อ านวยการ 

กลุ่มบริหาร 

งานการเงินฯ 

กลุ่ม

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่ม

นโยบาย

และแผน 

กลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผล       

การจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม

การจัด

การศึกษา 

เครือข่ายสถานศึกษา 

ครือข่ายสถานศึกษา 

             หน่วยตรวจสอบภายใน 

 กลุ่ม

ส่งเสริม

การศึกษา

ทางไกล ฯ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 
            

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุม่กฎหมาย   

   และคดี 

กลุม่พฒันาครูและ

บคุลากรฯ 

บคุลากร 

 

บ ุฯ 
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ข้อมูลโรงเรียน 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอ 
                      อ าเภอ จ านวน  (โรงเรียน) 
                       ขนอม                                   17 
                       สิชล                                   40 
                       พรหมคีรี                                   18 
                       ท่าศาลา                                   46 
                       นบพิต า                                   12 

รวมทั้งสิ้น                                133 
    ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 62)                                                                       
 ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กลุ่มเครือข่าย จ านวน  (โรงเรียน) สถานที่ต้ังกลุ่มเครือข่าย 
          ขนอม                      17 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 
          สิชล 1                      20 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
          สิชล 2 20 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 
          ท่าศาลา 1 15 โรงเรียนวัดดอนใคร 
          ท่าศาลา 2 15 โรงเรียนท่าศาลา 
          ท่าศาลา 3 16 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 
          พรหมคีรี 18 โรงเรียนบ้านคลองแคว 
          นบพิต า 12 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 

รวมทั้งสิ้น                   133  
   ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 62)                                                                      
 ตารางที่ 3  แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ขนาดโรงเรียน จ านวน  (โรงเรียน) 
 1. นักเรียน     1 – 120       คน  67 
 2. นักเรียน  121 – 200       คน  38 
 3. นักเรียน  201 – 300       คน  13 
 4. นักเรียน  301 – 499       คน   8 
 5. นักเรียน  500 – 1,499     คน   6 
 6. นักเรียน  1,500 – 2,499   คน   1 
 7. นักเรียน  2,500  คนข้ึนไป  - 

รวม 133 

   ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน  (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62)     
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      ตารางที่  4  แสดงรายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแยกตามกลุ่มเครือข่าย                          

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
จ านวนนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

1   บ้านเปร็ต   ขนอม  30 
2   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม  63 
3   บ้านเขาหัวช้าง   ขนอม  42 
4   บ้านคลองวัง   ขนอม  36 
5   บ้านท่าม่วง   ขนอม 123 
6   บ้านบางฉาง   สิชล 1  96 
7   บ้านช่องเขาหมาก   สิชล 1  68 
8   วัดกลาง   สิชล 2  24 
9   ชุมชนวัดเทพราช   สิชล 2  27 
10   บ้านเขายวนเฒ่า   สิชล 2  30 
11   วัดชนสังขรณพิจิตร   สิชล 2  27 
12   วัดขรัวช่วย   สิชล 2  76 
13   วัดดอนใคร   ท่าศาลา 1  67 
14   บ้านพังปริง   ท่าศาลา 1  56 
15   วัดเทวดาราม   ท่าศาลา 2  78 
16   ราชประชานุเคราะห์ 8   ท่าศาลา 2 225 
17   บ้านสระบัว   ท่าศาลา 2  41 
18   วัดหญ้าปล้อง   ท่าศาลา 3  38 
19   ชุมชนใหม่   ท่าศาลา 3  45 
20   บ้านทุ่งเกราะ   ท่าศาลา 3 191 
21   บ้านทุ่งชน   ท่าศาลา 3  70 
22   บ้านวังลุง   พรหมคีรี  45 
23   วัดนากัน   พรหมคีรี  17 
24   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี  66 
25   บ้านคลองแคว   พรหมคีรี  40 
26   วัดโทเอก   พรหมคีรี  46 
27   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี  38 
28   บ้านปากลง   นบพิต า  56 
29   บ้านโรงเหล็ก   นบพิต า  56 
30   เคียงศิริ   นบพิต า  54 

                  รวม           1,871 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62) 
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       ตารางที่  5 แสดงรายชื่อโรงเรียนดีใกล้บ้าน /โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 

  ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 

1   เคียงศิริ   นบพิต า 
2   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี 
3   บ้านทุ่งเกราะ   ท่าศาลา 3 
4   ชุมชนใหม่   ท่าศาลา 3 
5   บ้านท่าม่วง   ขนอม 

     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ตารางที่  6  แสดงรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล   ( World – Class  School ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย   หมายเหตุ 
1   ชุมชนบ้านบางโหนด   ขนอม   พัฒนามาจากโรงเรียนในฝัน 
2   วัดประทุมทายการาม   สิชล 1   พัฒนามาจากโรงเรียนในฝัน 
3   ท่าศาลา   ท่าศาลา 2   พัฒนามาจากโรงเรียนในฝัน 
4   วัดขรัวช่วย   สิชล 2   โรงเรียนปกติ 
5   ชุมชนวัดสระแก้ว   ท่าศาลา 1   โรงเรียนปกติ 
6   วัดชลธาราม   ท่าศาลา 2   โรงเรียนปกติ 

     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                    
 ตารางที่  7  แสดงรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ  ( ดีใกล้บ้าน ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   วัดเขา (วันครู 2501)   ขนอม 
2   วัดเจดีย์หลวง   ขนอม 
3   บ้านเขาฝูาย   สิชล 1 
4   ชุมชนวัดปัณณาราม   สิชล 1 
5   วัดขรัวช่วย   สิชล 2 
6   วัดชลสังขรณพิจิตร   สิชล 2 
7   บ้านพังปริง   ท่าศาลา 1 
8   บ้านทุ่งชน   ท่าศาลา 3 
9   วัดหญ้าปล้อง   ท่าศาลา 3 
10   วัดโทเอก   พรหมคีรี 
11   บ้านคลองแคว   พรหมคีรี 
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ตารางที่  7  แสดงรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ  ( ดีใกล้บ้าน ) (ต่อ) 
ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
12   บ้านวังลุง   พรหมคีรี 
13   วัดคงคา   นบพิต า 
14   วัดนาเหรง   นบพิต า 
15   บ้านโรงเหล็ก   นบพิต า 
16   วัดโคกเหล็ก   ท่าศาลา 3 
17   วัดชัยธารามประดิษฐ์   ท่าศาลา 3 
18   วัดธารน้ าฉา   สิชล  2 
19   วัดประทุมทายการาม   สิชล  1 

     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

        ตารางที่  8 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม 
2   บ้านท่าจันทน์   ขนอม 
3   ชุมชนบ้านบางโหนด   ขนอม 
4   วัดเขาน้อย   สิชล 1 
5   วัดถ้ าเทียนถวาย   สิชล 1 
6   บ้านเขาฝูาย   สิชล 1 
7   บ้านช่องเขาหมาก   สิชล 1 
8   วัดประทุมทายการาม   สิชล 1 
9   วัดสุธรรมาราม   สิชล  2 
10   บ้านเขายวนเฒ่า   สิชล  2 
11   วัดสโมสรสันนิบาต   สิชล  2 
12   วัดชนสังขรณพิจิตร   สิชล  2 
13   วัดดอนใคร   ท่าศาลา 1 
14   บ้านอินทนิน   ท่าศาลา  1 
15   วัดจันทาราม   ท่าศาลา  1 
16   วัดเทวดาราม   ท่าศาลา  2 
17   ปทุมานุกูล   ท่าศาลา  2 
18   วัดหญ้าปล้อง   ท่าศาลา  3 
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       ตารางที่  8 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ )  (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
19   ชุมชนใหม่   ท่าศาลา  3 
20   วัดสระประดิษฐ์    ท่าศาลา  3 
21   บ้านทุ่งชน   ท่าศาลา 3 
22   วัดยางทอง   ท่าศาลา 3 
23   บ้านปากลง   นบพิต า 
24   วัดคงคา   นบพิต า 
25   เคียงศิริ   นบพิต า 
26  บ้านโรงเหล็ก   นบพิต า 
27   บ้านวังลุง   พรหมคีรี 
28   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี 
29   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี 
30   วัดนากัน   พรหมคีรี 
31   วัดโทเอก   พรหมคีรี 

     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ตารางที่  9 แสดงรายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   บ้านเปร็ต   ขนอม 
2   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม 
3   บ้านเขาหัวช้าง   ขนอม 
4   วัดประทุมทายการาม   สิชล 1 
5   บ้านช่องเขาหมาก   สิชล 1 
6   วัดสุชน   สิชล 1 
7   บ้านทุ่งหัวนา   สิชล 1 
8   บ้านเขาใหญ่   สิชล 1 
9   วัดสุธรรมาราม   สิชล 2 
10   บ้านเขายวนเฒ่า   สิชล 2 
11   วัดกลาง   สิชล 2 
12   ชุมชนวัดสระแก้ว   ท่าศาลา 1 
13   บ้านปากเจา   ท่าศาลา 1 
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      ตารางที่  9 แสดงรายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน  (ต่อ) 
ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
14   วัดนากุน   ท่าศาลา 1 

15   วัดน้ าตก   ท่าศาลา 1 

16   วัดพระเลียบ   ท่าศาลา 2 

17   บ้านส านักม่วง   ท่าศาลา 2 

18   วัดโมคลาน   ท่าศาลา 3 

19   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี 

20   วัดเปียน   นบพิต า 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก  

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   วัดกระดังงา   ขนอม 
2   บ้านท่าจันทน์   ขนอม 
3   วัดคีรีวง   ขนอม 
4   บ้านแขวงเภา   ขนอม 
5   บ้านในเพลา   ขนอม 
6   บ้านวัดใน   ขนอม 
7   บ้านเปร็ต   ขนอม 
8   บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ)   ขนอม 
9   บ้านคลองเหลง   ขนอม 
10   วัดเจดีย์หลวง   ขนอม 
11   บ้านห้วยทรายทอง   สิชล 1 
12   บ้านทุ่งขันหมาก   สิชล 1 
13   บ้านน้ าร้อน   สิชล 1 
14   บ้านสุวรรณเขต   สิชล 1 
15   บ้านคลองตีนเป็ด   สิชล 1 
16   บ้านต้นจันทน์   สิชล 1 
17   ชุมชนวัดปัณณาราม   สิชล 1 
18   วัดชนาราม   สิชล 1 
19   บ้านปราบราษฎร์อุทิศ   สิชล 1 
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      ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
20   บ้านทุ่งครั้ง   สิชล 2 
21   ชุมชนวัดเทพราช   สิชล 2 
22   วัดคงคาเลียบ   สิชล 2 
23   บ้านไสเหรียง   สิชล 2 
24   บ้านเขาทราย   สิชล 2 
25   บ้านน้ าฉา   สิชล 2 
26   วัดปากด่าน   สิชล 2 
27   บ้านเผียน   สิชล 2 
28   บ้านน้ าขาว   สิชล 2 
29   วัดธารน้ าฉา   สิชล 2 
30   วัดสวนศิขรบรรพต   สิชล 2 
31   วัดคงคาวดี   สิชล  2 
32   บ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์)   ท่าศาลา 1 
33   บ้านหน้าเขาวัด   ท่าศาลา  1 
34   บ้านบ่อกรูด   ท่าศาลา 1 
35   บ้านปากดวด   ท่าศาลา 1 
36   บ้านหนับเภา   ท่าศาลา 1 
37   บ้านหนองหว้า   ท่าศาลา 1 
38   วัดประดู่หอม   ท่าศาลา 2 
39   วัดหมาย   ท่าศาลา 2 
40   วัดปุา (ท่าขึ้น)   ท่าศาลา 2 
41   บ้านส านักม่วง   ท่าศาลา 2 
42   วัดชลธาราม   ท่าศาลา 2 
43   วัดยางงาม   ท่าศาลา  2 
44   วัดจันพอ   ท่าศาลา 3 
45   วัดพระอาสน์   ท่าศาลา 3 
46   บ้านสะพานหัน   ท่าศาลา 3 
47   บ้านฉาง   ท่าศาลา 3 
48   วัดโคกเหล็ก   ท่าศาลา  3 
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        ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
49   วัดสโมสร   ท่าศาลา  3 
50   วัดชัยธารามประดิษฐ์   ท่าศาลา  3 
51   วัดเขาปูน   พรหมคีรี 
52   วัดก าแพงถม   พรหมคีรี 
53   วัดหลวงครู   พรหมคีรี 
54   วัดโยธาธรรม   พรหมคีรี 
55   บ้านในเขียว 1   พรหมคีรี 
56   วัดใหม่   พรหมคีรี 
57   ชุมชนวัดทอนหงส์   พรหมคีรี 
58   บ้านในเขียว 2   พรหมคีรี 
59   วัดสากเหล็ก   พรหมคีรี 
60   บ้านชุมขลิง   พรหมคีรี 
61   วัดท้าวโทะ   พรหมคีรี 
62   วัดนากัน   พรหมคีรี 
63   บ้านขุนทะเล   นบพิต า 
64   บ้านพังหรัน   นบพิต า 
65   บ้านในตูล   นบพิต า 
66   วัดโรงเหล็ก   นบพิต า 
67   บ้านนบ   นบพิต า 

    ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน                                                                                                
     ตารางที่ 11  แสดงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ที่ ชื่อผู้จัดการศึกษา วุฒิการศึกษา วันที่ได้รับ
อนุญาต 

รายชี่อผู้เรียน อาย ุ ปีการศึกษา 2562 

     ระดับชั้น 
1 น.ส.ทานตะวัน เขียวน้ าชุม ปริญญาตรี 18 พ.ย.2558 ด.ช.ลมฝน สุขรินทร์ 13         ม.1 
2 นายครูทร  หนูทอง ปริญญาเอก/ปรด. 16 พ.ค.2560 ด.ญ.ดุษฎี  หนูทอง 14         ม.2 
3 น.ส.ญาณิน  กองโอสถ ปริญญาตรี 18 ก.ค.2562 ด.ญ.ณัฐณิชา  เพชรโกมล 8         ป.1 
 รวม 3 ครอบครัว   รวมผู้เรียน  3  คน   

  ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 12 แสดงรายชื่อโรงเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)   

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   บ้านคลองแคว   พรหมคีรี 

2   ปทุมานุกูล   ท่าศาลา 2 

3   บ้านทุ่งชน   ท่าศาลา 3 

4   บ้านเขาฝูาย   สิชล 1 

5   วัดขรัวช่วย   สิชล 2 

6   วัดเขา (วันครู 2501)   ขนอม 

7   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม 

8   วัดคงคา   นบพิต า 

9   บ้านโรงเหล็ก   นบพิต า 

10   วัดนาเหรง   นบพิต า 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเภท จ านวน  (คน) 

  บุคลากรในสถานศึกษา  

  ผู้บริหาร   131 
  ข้าราชการครู (ครูผู้สอน/ครูผู้ช่วย) 1,167 
  บุคลากรอื่น ๆ    284 
                        รวม 1,582 
  บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ผู้บริหารการศึกษา     4 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (1)    15 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (2)    28 
  บุคลากรอื่น ๆ     16 
                           รวม    63 

รวมทั้งสิ้น 1,645 
    ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (ข้อมูล ณ  1 ต.ค. 62) 
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 ตารางที่ 14  แสดงจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษา  (ผู้บริหาร + ข้าราชการครู) 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
  ปริญญาเอก   1   3  4 
  ปริญญาโท  93 262 355 
  ปริญญาตรี 243 695 938 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    1 -   1 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   - -   - 

รวม 338 960 1,298 
   ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ 1 ต.ค.62) 

   ตารางที่  15  อัตราส่วน ครู : นักเรียน/อัตราส่วน นักเรียน : ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562   

สังกัด ครู จ านวนนักเรียน ห้องเรียน 
              อัตราส่วน 
ครู : นักเรียน ห้องเรียน: นักเรียน 

รัฐบาล 1,167 23,714 1,368 1:20 1:17 

รวม 1,167 23,714 1,368   
 ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มนโยบายและแผน  (ข้อมูล นักเรียน ณ 10 มิ.ย.62 / ข้อมูล ครู ณ 1 ต.ค.62 ) 

ข้อมูลนักเรียน 
ตารางที่ 16  แสดงจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ปกีารศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน รวม 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
  อนุบาล 1 341 42 341 42 
  อนุบาล 2 1,151 121 1,151 121 
  อนุบาล 3 1,857 138 1,857 138 
  รวมก่อนประถม 3,349 301 3,349 301 
  ประถมศึกษาปีท่ี 1 3,298 167 3,298 167 
  ประถมศึกษาปีท่ี 2 3,056 161 3,056 161 
  ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,893 159 2,893 159 
  ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,989 159 2,989 159 
  ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,988 158 2,988 158 
  ประถมศึกษาปีท่ี 6 3,270 164 3,270 164 
  รวมประถมศึกษา 18,494 968 18,494 968 
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           ตารางที่ 16  แสดงจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ระดับชั้น 
จ านวน รวม 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 705 33 705 33 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 648 33 648 33 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 518 33 518 33 
  รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,871 99 1,871 99 

รวมทั้งสิ้น 
 

23,714 1,368 23,714 1,368 

  ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน    (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62) 

ตารางที่  17 แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562 

ประเภทความพิการ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
 1.มีความบกพร่องทางการเห็น 6 0.35 
 2.มีความบกพร่องทางการได้ยิน 8 0.46 
 3.มีความบกพร่องทางสติปัญญา 163 9.34 
 4.มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ 41 2.35 
 5.มีปัญหาทางการเรียนรู้ 1,376 78.85 
 6.มีความบกพร่องทางการพูด/ภาษา 7 0.40 
 7.มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ 15 0.86 
 8.ออทิสติก 56 3.21 
 9.พิการซ้อน 73 4.18 
 10.อื่น ๆ - - 
                       รวมทั้งสิ้น 1,745 100 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  (ข้อมูล 10 มิ.ย.2562) 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

 ประเภทด้อยโอกาส 
ก่อนประถม 

ศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวม 

 1.นักเรียนท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - 
 2.นักเรียนท่ีอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ - - - - 
 3.นักเรียนท่ีถูกทอดท้ิง 1 2 2 5 
 4.นักเรียนท่ีอยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็ก - - - - 
 5.นักเรียนเร่ร่อน - - - - 
 6.นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ - - - - 
 7.นักเรียนท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย 2 - - 2 
 8.นักเรียนท่ีถูกท าร้ายทารุณ - - - - 
 9.นักเรียนยากจน 2,094 12,663 1,451 16,208 
10.นักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - 2 - 2 
11.ก าพร้า 4 43 4 51 
12.ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - - - - 
13.อื่น ๆ - - - - 

รวม 2,101 12,710 1,457 16,268 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2562)                                                                         
ตารางที่ 19 แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา (คน) นักเรียนออกกลางคัน (คน) 

 ประถมศึกษาปีท่ี 1 3,203 - 
 ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,887 1 
 ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,991 2 
 ประถมศึกษาปีท่ี 4 3,030 4 
 ประถมศึกษาปีท่ี 5 3,280 1 
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 3,055 1 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 744 3 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 636 4 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 623 3 

รวม 20,449 19 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน (ข้อมูล 10 มิ.ย.2561) 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563 -2565พพพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                      17 
 

 

     ตารางที่  20 แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุและรายชั้น ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุ อนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 
                    แยกรายช่วงชั้น 

ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 รวมทั้งสิ้น 
 ฐานะยากจน - - - - - 

 มีปัญหาครอบครัว - - - 2 2 
 สมรสแล้ว - - 1 3 4 
 มีปัญหาในการปรับตัว - - - - - 

 ต้องคดี/ถูกจับ - - - - - 
 เจ็บปุวย/อุบัติเหตุ - - - - - 
 อพยพตามผู้ปกครอง - 3 5 5 13 
 หาเล้ียงครอบครัว - - - - - 
 กรณีอื่น ๆ  - - - - - 

รวม - 3 6 10 19 
   ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน  (ข้อมูล 10 มิ.ย.2561) 

    ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางที่  21 แสดงขอ้มูลการอ่าน / การเขียน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  
        แสดงข้อมูลการอ่านของนักเรียน     

 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ปกติ 
(คน) 

การอ่านออกเสียง 
(ปรับปรุง) 

(คน) 

ร้อยละ 
การอ่านรู้เรื่อง 

(ปรับปรุง) 
(คน) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,053 127 4.16 135 4.42 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,832 65 2.30 118 4.17 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,621 25 0.95 174 6.64 

รวม 8,056 217 2.69 427 5.30 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,698 23 0.85 153 5.67 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,755 12 0.44 205 7.44 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,931 6 0.20 72 2.46 

รวม 8,384 41 0.49 430 5.13 
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ตารางที่  21 แสดงขอ้มูลการอ่าน / การเขียน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 (ต่อ) 
     แสดงข้อมูลการเขียนของนักเรียน 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ปกติ 
(คน) 

การเขียนค า 
(ปรับปรุง) 

(คน) 

ร้อยละ 
การเขียน

ประโยค/เรื่อง 
(ปรับปรุง) 

(คน) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,053 533 17.46 239 7.83 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,832 188 6.64 103 3.64 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,621 220 8.39 36 1.37 

รวม 8,056 941 11.68 378 4.69 
    การเขียนเรื่อง (ปรับปรุง)  

           (คน)       
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,698  38 1.41 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,755 26 0.94 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,931 23 0.78 

รวม 8,384 87 1.04 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน  (ข้อมูล ณ วันที่  30 พ.ย. 2562) จากระบบ e-Mes 

ตารางที่  22 แสดงข้อมูลความสามารถในการรู้เร่ืองการอ่าน ( Reading Literacy ) แนว PISA 

                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ระดับชั้น นักเรียนปกติ 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

(คน) 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 542 187 34.50 25 4.61 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 459 95 20.70 22 4.79 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 494 72 14.57 18 3.64 

รวม 1,495 354 23.68 65 4.35 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน  (ข้อมูล ณ วันที่  31 ม.ค. 2562) จากระบบ e-Mes 
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   ตารางที่ 23  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                       ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ปีการศึกษา 2559, 2560  
                       และ 2561 และเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ./ประเทศ ในปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.นศ. 4 
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2560 / 2561 
( + / - ) 

สพฐ. 
 

ประเทศ 
 

2559 2560 2561 2561 2561 
ภาษาไทย 54.91 48.93 57.82 8.87 54.61 55.90 
ภาษาอังกฤษ 31.29 34.01 36.47 2.46 35.47 39.24 
คณิตศาสตร ์ 41.47 37.95 39.23 1.28 35.65 37.50 
วิทยาศาสตร์ 41.61 39.22 39.78 0.56 38.83 39.93 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระหลัก 42.32 40.03 43.32 3.29   

        ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

  ตารางที่  24  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ปีการศึกษา 2559, 2560 
                  และ 2561  และเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ./ประเทศ ในปีการศึกษา 2561 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.นศ.4 
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2560 / 2561 
(+ / - ) 

สพฐ. ประเทศ 

2559 2560 2561 2561 2561 

ภาษาไทย 45.01 44.77 51.54 6.77 55.04 54.42 

ภาษาอังกฤษ 27.75 26.99 26.96 -0.03 29.10 29.45 
คณิตศาสตร ์ 23.96 19.97 24.99 5.02 30.28 30.04 

วิทยาศาสตร์ 33.33 30.26 34.69 4.43 36.43 36.10 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระหลัก 32.51 30.50 34.55 4.05   
     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตารางที่  25  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
                ของ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561  

 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา 2559 
ผลการประเมินระดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ผลการประเมินระดับ 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมินระดับ 

เปรียบเทียบ 
ระดับ สพป.นศ.4 

ปีการศึกษา 
2560/2561 สพป.นศ.4 ประเทศ สพป.นศ.4 ประเทศ สพป.นศ.4 ประเทศ 

ด้านภาษา
(Literacy) 

53.62 51.00 54.87 52.67 58.26 53.18 3.39 

ด้านค านวณ
(Numeracy) 

38.84 36.99 40.87 37.75 53.58 47.19 12.71 

ด้านเหตุผล
(Reasoning 
Abilities) 

56.11 53.38 48.21 45.31 52.52 48.07 4.31 

เฉลี่ยรวม 49.52 47.13 47.99 45.25 54.78 49.48 6.79 
 ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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  ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาและค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี  1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เปูาหมาย 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี  4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาที่  5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  1 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่  2  การพัฒนาสูอ่งค์การแห่งการเรียนรู ้  
  ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ 
มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

4 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge  Management : KM ) 
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC ) 

2 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และวิธีการ 
ที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสใด้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี 4  การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ 
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา  
  ประเด็นการพิจารณาที่  1  การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบคุคลที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

2 

  ประเด็นการพิจารณาที่  4  การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 4 
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3 ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่  1 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี  1  พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินที่สอดคล้องกับเปูาหมาย จุดเน้น 
 สาระท้องถ่ินและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและความต้องการของ
สถานศึกษา 

3 

ประเด็นการพิจารณาที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี  4  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  5  ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  6  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  7 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 2 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  8  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 ประสาน ส่งเสริมให้บคุคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น      
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  1 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย  
ปัญหาและความต้องการ 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดระบบการบริหารการเงนิ บัญชี และพัสดุ 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3  การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 วางแผนอัตราก าลังครูและบคุลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย  
ปัญหา และความต้องการ 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังครูและบคุลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง  
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 
สรุปตัวบ่งชี้ที่  3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ประเด็นการพิจารณาท่ี  1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  4  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  5  การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  6  การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  7  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 4 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  4 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษา  
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  5 ดีมาก 
สรปุภาพรวมมาตรฐานที่  2 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
    ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่บรรลุเปูาหมาย ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ท้ังน้ีเป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงาน 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ท้ังภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  1 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นย่อยที่  1  (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 3 
ประเด็นย่อยที ่ 2  (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  2 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มึคุณภาพตามหลักสูตร  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
( National Test :NT ) 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( Ordinary National 
Educational Test : O-NET ) 

 

ประเด็นย่อยที่ 3.1 – ป. 6 1 
ประเด็นย่อยที่ 3.2 – ม. 3 1 
ประเด็นย่อยที่ 3.3 –  ม.6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

 

ประเด็นย่อยที่ 4.1 – ป. 6 4 
ประเด็นย่อยที่ 4.2 – ม. 3 4 
ประเด็นย่อยที่ 4.3 – ม. 6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ประเด็นย่อยที่ 5.1 – ป. 6 3 
ประเด็นย่อยที่ 5.2 – ม. 3 4 
ประเด็นย่อยที่ 5.3 – ม. 6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ประเด็นย่อยที่ 6.1 – ป.6 4 
ประเด็นย่อยที่ 6.2 –ม. 3 4 
ประเด็นย่อยที่ 6.3 – ม. 6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

4 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 4 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563 -2565พพพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                      25 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนของผู้เรียนทึ่จบชั้นประถมศึกษาท่ี 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ประเด็นย่อยที่ 3.1 – ป. 6 4 
ประเด็นย่อยที่ 3.2 – ม. 3 4 
ประเด็นย่อยที่ 3.3 – ม. 6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

ประเด็นย่อยที่ 4.1 – (เด็กพิการเรียนรวม) 3 
ประเด็นย่อยที่ 4.2 – (เด็กด้อยโอกาส)  1 
ประเด็นย่อยที่ 4.3 – (เด็กที่มีความสามารถพิเศษ) 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 1 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีจบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
   

ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นผลงานที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติข้ึนไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัล
น้ัน ๆ ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัล   
ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 5 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศีกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของ
กลุ่ม / หน่วย 

4 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  6 ดีเยี่ยม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม ( 3 มาตรฐาน) ดีมาก 
หมายเหตุ 1. n/a ( not available ) หมายถึง รายงานไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถประเมินผล ไม่รายงานข้อมูล 
            2. – หมายถึง ไม่ติดตามและประเมินผล ในมาตรฐานที่ 3 
ที่มา : กลุ่มอ านวยการ 
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 ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้รับ ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 40 ดีมาก 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี  1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน า
องค์การไปสู่เปูาหมาย 

3 7.5 ดี 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
และการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา คุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5 10 ดีเย่ียม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

5 10 ดีเย่ียม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี  4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

3 4.5 ดี 

   ประเด็นการพิจารณาที่  5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2  การพัฒนาสูอ่งค์การแห่งการเรียนรู้ 4 10 ดีมาก 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management : KM ) 
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community : PLC ) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

4 10 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 6 ดีมาก 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

4 6 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 56 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้รับ ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 5 12.5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  6  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 12.5 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 4 4 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่าง    
เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 6 ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการจ าเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 6 ดี 

ตัวบง่ชี้ที่  4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 6 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

4 6 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2 6 พอใช ้

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 34.5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความส าเร็จและเป็นแบบอยา่งได้ 

2 6 พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 21.5 ดีเยี่ยม 

                        2.1 ระดับปฐมวัย 5 7.5 ดีเย่ียม 
2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 14 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพตามหลักสูตร 

5 20 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT ) 

5 10 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้รับ ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

   

                 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 ดีเย่ียม 
                 4.2 ระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 5 ดีเย่ียม 
                 4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

5 8.5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รบัการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 

   

                   4.1 เด็กพิการเรียนรวม 4 3 ดีมาก 
                 4.2 เด็กด้อยโอกาส 4 3 ดีมาก 
                 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 2.5 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3 9 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ     
ในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 20 ดีเยี่ยม 

                        สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 85 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม  (3 มาตรฐาน) 4 175.5 ดีมาก 

ที่มา : กลุ่มอ านวยการ 
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ตารางที่ 28 แสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS)   
               

     

    ตัวชี้วัด 

ค่าคะแนน 

ปีงบประมาณ 
2559 

   ปีงบประมาณ 
     2560 

  ปีงบประมาณ 
     2561 

ปีงบประมาณ 
     2562 

    KRS 4.46952      3.99537 4.14216 4.51045 
 

ที่มา : กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน 
 
ตารางที่ 29  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม  

 

ระดับ 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่รับการ
ประเมิน
ทั้งหมด 

 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก ไม่รับรอง รับรอง 

ปฐมวัย 122 - - -   105 17 1 121 
ร้อยละ 100 - - - 86.07 13.93 0.82 99.18 
ประถม-

มัธยมศึกษา 
141 - -   11   127 3 21 120 

ร้อยละ 100 - - 7.80 90.07 20.13 14.89 85.11 
 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

หมายเหตุ -  โรงเรียนที่ยุบเลิกแล้ว จ านวน  8  โรง คือ โรงเรียนบ้านเขาตาสัก โรงเรียนวัดเขาน้อย (อ.นบพิต า)        
                 โรงเรียนบ้านชุมโลง  โรงเรียนวัดนางตรา   โรงเรียนบ้านเขาวังทอง   โรงเรียนวัดปุากิ่ว  โรงเรียนบ้านวังหิน        
                 โรงเรียนวัดสวนหมาก 
  -   โรงเรียนที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น จ านวน  1  โรง  คิอ โรงเรียนวัดปุา (โมคลาน) ไปเรียนรวมกับโรงเรียน 
                 วัดชัยธารามประดิษฐ์  

     คงเหลือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  จ านวน  133  โรง 
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             ส่วนที่ 2 
                              นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก 6 เมษายน 2560 
       มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
       รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
       รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
       การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
       ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย 
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระ
และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว   
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ได้น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคล่ือน
งานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม   ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี  25 - 26 กรกฎาคม 2562  นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี  21  สิงหาคม  2562  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  ทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง มาเช่ือมโยงกับอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4  
มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  

พระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
 1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีใจความส าคัญว่า  “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ (1) 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อา ทิ 
การสร้างบุคลิก และอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)”    

2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช      
ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา     

    (1) นักเรียน 
     “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิด 

แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อนเพื่อให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ันแต่ต้องให้เด็กแข่งขัน 
กับตนเอง”(11 มิ.ย.2555)  “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ช้ันต้นต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)  “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียน
รู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี รู้ จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)  “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียน
รักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)     

     (2) ครู   
    “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือการขาดครูเพราะจ านวนไม่พอ และครู

ย้าย บ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้ได้ผลตามท่ีต้องการ  
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสม   
ท่ีจะสอนต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควร 
เป็นครูท้องท่ีเพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.
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2555)  “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย.2555)  
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น 
แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปล่ียน
ระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี  ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพ
และปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน 
หากนักเรียนต้องการรู้ท้ังหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียน
หรือส่วนตัวก็ตาม”  (5 ก.ค.2555)    
2. ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) 
           คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 เป้าหมาย 
 1. ความมั่นคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ        
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีท่ีอยู่อาศัย และ   
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
    1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ความมั่งค่ัง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง        
ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
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    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ       
สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการ
เงินทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 3. ความยั่งยืน 
    3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็น
ท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
    3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2) เพื่อเพิ่มการกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
  3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 

4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
        ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12    
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
      1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล    
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนใหม้ีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพท่ีมีการหยิบ
ยื่นและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
      2) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน 
ให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์ และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
     3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
      4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
     5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
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     6) ยึด“หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
    3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ    
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
    4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต      
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
    6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
     7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เปูาหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
        1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
          2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน   
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
          3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
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       4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคง 
ทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และ
ความสามารถ ปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม  
ท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
          1. วัตถุประสงค์ 
             1.1 เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
             1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
          2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
             2.1 เปูาหมายการพัฒนา 
                   2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
                   2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
                    2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
             2.2 ตัวชี้วัด 
                  เปูาหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
                     ตัวช้ีวัด 1.1  ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

          เปูาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
               2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
           ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
               2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน 
           ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
           ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
                       เปูาหมาย 3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
   ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
   ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
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   ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 
3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
         3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
    3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
         3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
         3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์     
มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
           1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการของ
สมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
           2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
การวางแผนชีวิต 
           3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียน     
การสอนท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
         3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เข้าร่วมระบบ   
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เล้ียงให้ร่วมวางแผน         
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
         3.3.6 จัดท าส่ือการเรียนรู้ที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ      
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ ส่ือการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
        3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้      
ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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          3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นท่ี 
     2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคล่ือนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงาน     
ท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพรายได้และให้ความช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิต
ภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานราก
และการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรม เป็นต้น
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ า 
        1. วัตถุประสงค์ 
           1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง 
        2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
            เปูาหมายท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
              ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90  
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นท่ี 
              ตัวช้ีวัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50  
มีจ านวนเพิ่มข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นท่ี และภูมิภาคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ 
ท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
              3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน  
ท่ีอาศัยในพื้นท่ีห่างไกลท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
             3.2  การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ      
ใหค้รอบคลุม  และท่ัวถึง 
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             3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
ระหว่างพื้นท่ี โดย  

1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นท้ังมาตรการท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ     
ท่ีชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู  

2) สร้างระบบความรับผิดชอบ  (Accountability)ของการจัดการศึกษา โดยน า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ 
ช่วยเหลือโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
            3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมท้ังส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
     3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใส
เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความ
พร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
      1. วัตถุประสงค์ 
              1.3 บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
           2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
          เปูาหมายท่ี 3 สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพ 
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
          ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรม
อันตรายท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง 
 3. แนวทางการพัฒนา  
            3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ าเสียและ
ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้าง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
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           3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก
เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมท้ังสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
     4. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน           
ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์         
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
        1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ังปูองกันปัญหา     
ภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
           1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ      
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ 
           1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
     เปูาหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
        เปูาหมายท่ี 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
        ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
        ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
        เปูาหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส        
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
         ตัวช้ีวัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 
        เปูาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง  ๆควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
         ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
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          3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อปูองกันการ
กระท าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
          3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 
โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
          3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทาง
สันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ 
เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมท้ังสร้างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 
     3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม      
ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
          3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุภาคี 
เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปล่ียนและเรียนรู้       
แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหา      
ยาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่  และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ 
     5. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล    
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเ ร็จบรรลุเปูาหมาย   
ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน  
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
     1. วัตถุประสงค์ 
        1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้มาตรฐานสากล 
        1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
         1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
     2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
        เปูาหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
           ตัวช้ีวัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
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    3. แนวทางการพัฒนา 
       3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
           3.1.1 ก าหนดภารกิจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น     
ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
       3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
             1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ    
เชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ภาคเอกชน และส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ในการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
             7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน 
          3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
             3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา     
การทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
             4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถ        
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการ 
การท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
     6. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น
ท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออ านวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน         
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 
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    1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า     
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
    2. เปาูหมายและตัวชี้วัด 
       เปูาหมายท่ี 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
               ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ  
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
              ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
    3. แนวทางการพัฒนา 
       3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
           3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยีเพื่อ     
ผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่าง
เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
        3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
             3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
                     1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
           ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไป ใช้เป็นกรอบและ        
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย      
ท่ีส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการ     
มีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้   
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
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              วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
              วัตถุประสงค์ 
               1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
               2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
      3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง 
         ยุทธศาสตร์ 
         1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
           2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
         3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
         5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
         6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
         ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
         การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท้ังระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา      
ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
             1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง  มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
             2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบั ติ                
ทุกหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการก ากับดูแล             
แต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
             3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่ าเทียมและท่ัวถึง ( Inclusive 
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Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา     
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
             4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
และเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
            5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน     
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาเพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน       
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
5. แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันที่ 25–26 กรกฎาคม  2562 
นโยบายหลัก 12 ด้าน   

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

     4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
     1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  

 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อแก้ไข  
     เพิ่มเติมรัฐธรรมนญู 

6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ประกาศ ณ วันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21    
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  หลักการ 
  1.ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น 
การศึกษาตลอดชีวิต 
  2.บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากั บของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
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  ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นประสานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ 
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะท่ีส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์  ทักษะการ
รู้จักและประเมินตนเอง 
     ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
              1.ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

   2.เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น  
      3.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
    4.เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
    5.สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    6.จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
    7.พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
    8.จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
    มุ่งเน้นยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
     1.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
     2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงการสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
         ระดับอาชีวศึกษา  
     มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมท้ังการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
     1.จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
        2.เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
     3.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ 
     4.จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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      การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนท่ีส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
   2.จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
    การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
   1.ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง       
                2.จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
   3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
   4.ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
      5.ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความ
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
      6.ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
      7.เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.........โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอื้อ
ต่อการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
     8.ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพื้นท่ีน้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาส่ือสารอธิบายท าความ
เข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
     9.วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมท้ังจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
   10.ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   11.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าท่ีตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากมีความ 
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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7.  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
         กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560-2564)  
โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
           วิสัยทัศน์ 
              “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
           พันธกิจ 
              1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
              2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
              3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
           เปูาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
               1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
               2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
               3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
               4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                   5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
           ตัวช้ีวัดตามเปูาหมายหลัก 
              1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
              2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
              3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
              4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
              5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
              6. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ป ี
              7. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
              8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
              9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
              10. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
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     ยุทธศาสตร์ 
              1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
              2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
              3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
              4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
              5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

    6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

8. แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2562 -2565)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและ

นานาชาติ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตลอดชีวิต  โดย
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานท้ังใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ  และนานาชาติ  

4. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม 
เปูาประสงค์หลัก (Goal)  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิถีชีวิตพอเพียง  
4. หน่วยงานทางการศึกษามีองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาจังหวัด 
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับของการศึกษา

และนานาชาติ 
2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และน าผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช้ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 
8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสน เทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
         10. หน่วยงานการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษาท่ียกระดับสู่ความเป็นสากล 

9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ก. บทน า 

รั ฐ ธร รมนูญแห่ ง ร าชอาณาจัก ร ไทย พ . ศ .  2560  หมวด 5  หน้ า ท่ี ขอ งรั ฐ  ม าตร า  54  
บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า  
“ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า 
“ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว”  
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อนึ่ ง  ยุ ทธศาสตร์ชาติ  (พ .ศ.  2561 - 2580)  ประกาศ ณ วัน ท่ี  8 ตุลาคม พ.ศ.  2561  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน  
และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่ า ง ต่อ เนื่ อ งตลอดชีวิ ต  สู่ การ เป็นคนไทย ท่ี มี ทักษะ สู ง  เป็นนวั ตกร  นั ก คิด  ผู้ปร ะกอบการ  
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 
และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
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ข. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

ค. พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มี ทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ     
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล 
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดย     

ยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทาง       
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
  ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

     นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
บทน า 

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน
ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความ
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แตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ  และเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ เป็นต้น 
เปูาประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

5. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
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5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ  ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง        
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ                                                                             
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมอืงดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีด ี
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 

มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
  (2) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดี ต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึง    
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563 -2565พพพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                      57 
 

 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง      
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ปูองกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
                      (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

 (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ   
ได้รับค าปรึกษาช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบ่มนิสัย 
 3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธกิาร ตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 
  1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 
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(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นทีเ่ฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีสูง ในถิ่น 

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร  

ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(3) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพบริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลท่ี 

เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เปูาหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี
ความเป็นเลิศด้านทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพช้ันสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไ ด้ภายใต้ สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี ทักษะความรู้ ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น        
ในศตวรรษที่ 21  
 2.  ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะ ท่ีจ า เป็น ด้านการรู้ เ รื่องการอ่ าน            
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ          

ความสนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
      1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
          1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ
อาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ต้ังแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้าน
ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น  เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความ    
เป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
          1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                         1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. สถานศึกษา  
 2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และ   

ความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

 2.2 ปรับเป ล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่ ง เน้นการ จัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรี ยน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 
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 2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ              
และความถนัดของผู้เรียน 

 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

 2.6 ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
บทน า 

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เริ่มต้ังแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   

ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  ให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปญัญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้           
ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 

รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ 

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เป็น ผู้ ท่ีมีบทบาทส า คัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ ง  มี คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถี ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู  และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าท่ีของตน โดย ครู ต้องมี จิตวิญญาณ  
ของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปล่ียนโ ฉมบทบาท “ครู”  
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าท่ี
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี เรียนรู้และวิธี จัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรม  
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ  
2 . ผู้ เ รี ยน ไ ด้รั บก ารพัฒนาตาม จุดมุ่ งหมายของหลัก สูตร  และมี ทั กษะความสามารถ 

ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยและน าไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ           
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข         
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่าง    
มีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563 -2565พพพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                      63 
 

 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน     

ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย   
        มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
                  (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ จาก“ครู ผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
                   1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
    2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้าน
ดิจิทัล พร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
              โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   (3)  สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
   (4)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
   (5)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผล
การด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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2.1.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมท้ังใน
และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
   (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   (3)  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
   (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
   (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ 
        - เป็นไปตามหลักสูตร        
        - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
     - มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
         - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
          - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
         - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน    
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
   (2) จัดท าเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และด าเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับช้ัน 
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   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมท้ังสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 

 2.2.2 สถานศึกษา 
  (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ    
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้       
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต     
มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
  (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
  (6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
  (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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     2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้
ในการเรียนรู้ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม        

มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
          โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
   - เป็นไปตามหลักสูตร  
   - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
   - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน    
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      
   (2)  ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ัง
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จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี    
สุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา    
   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู ้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
   (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
         เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
          โดยแนวทางการด าเนินการ 
           ( 1 )  ส านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน  พัฒนาระบบการ วั ด 
และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
         ( 2 )  ส านั ก ง านคณะ กร รมก าร กา ร ศึก ษาขั้ น พื้ น ฐ าน  ส่ ง เ สริ ม  สนั บ สนุ น                   
การจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กพิการ  
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และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้อง การจ าเป็นพิ เศษ 
เฉพาะบุคคล 
         ( 3 )  ส านั ก ง านคณะ กร รมก าร กา ร ศึก ษาขั้ น พื้ น ฐ าน  ส่ ง เ สริ ม  สนั บ สนุ น 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
         ( 4 )  ส านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  สนั บสนุนทรั พย ากร  
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
         (5)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
         (6)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและ   
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
         (7)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มี เจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
         (8) ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พัฒนาระบบการให้บร ิการ
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง  
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
        ( 9 )  ส านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน  สนั น สนุ นก ารพัฒนา 
ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส 

       3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
                          (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                          (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
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                          (4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.2 สถานศึกษา 
                          (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
                        (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                          (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 

     4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กา ร พั ฒ น า คุณภ าพ ครู  ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต้ั ง แ ต่ ก า ร ผ ลิ ต  แ ละ มี ก า ร พั ฒ น าค รู 
อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีคว ามสามารถสูงให้เข้ามา 
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผล
งานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
         การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู      
ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
      โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
      (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
      (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
      (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ 
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                     4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จะต้องด าเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพ
และหน้าท่ีของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน ท าหน้าท่ีกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
        โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

       (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อ         
วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

       (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

       (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

       (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีก าหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 

       (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

       (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าท่ีของตน 

       (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

       (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลท่ีเน้นทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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       (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

      (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) 

      (11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      (12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

      (13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

      (14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับปรุง 
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

      (15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง  
ระบบ ต้ังแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น  
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมี
ความแตกต่าง เป็นต้น 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด  
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

บทน า 
นโยบายการสร้ า ง โ อกาส ในการ เข้ าถึ ง บริ ก ารก าร ศึ กษา ท่ีมี คุณภาพและมีม า ตร ฐาน  

และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้ เ ด็กวัยเรียน และผู้เรี ยนทุกคน  
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใดของ
ประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเปูาหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลด
ความ เห ล่ือม ล้ าทางการ ศึกษาของประ เทศ โดย สนับสนุนให้ สถาน ศึกษา จัดการ ศึกษา เพื่ อ ให้ 
บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับต้ังแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี จัดสรร
งบปร ะมาณแ ผ่น ดิน เ พื่ อ สนั บสนุ น ใ ห้ เ ด็ ก วั ย เ รี ยน ทุกคน ต้ั ง แ ต่ ร ะ ดับป ฐมวั ย  ปร ะถม ศึกษ า  
และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น  
ตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม  
เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
ตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบ
การติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี ร่วมมือ

ในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

    (2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  1.2 สถานศึกษา 
    (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการ 

จัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ 
    (2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับ 

พื้นท่ี จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
    (3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี)  

เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการการ 

เรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 
        (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง 
เพียงพอ มีคุณภาพ 

     (7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน 
อย่างปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

     2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที ่
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง  ๆเช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นท่ีห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม       
และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพ
พื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท่ี 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน 
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
 สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่ องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เ รียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 
 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ได้น้อมน า ศาสตร์
ของพระราชา สู่การพัฒนา ท่ียั่ งยื น  โดยยึ ดห ลัก  3  ประการ คือ  “มีความพอประมาณ  มี เหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ท้ัง 17 เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ระหว่ างกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  โดยมีวิ สัย ทัศน์ เพื่อ ให้ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น  นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิ สัยทัศน์ดังกล่าว  จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง  17 เปูาหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต 

และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล 

ด้านความรู้  เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 
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3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน  

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้
มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 

 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 

 9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตร       
กับส่ิงแวดล้อม 
  ตัวชี้วัด                                                                                                                                                

  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ                                                                                                                                              
  2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน                                        
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                                              
  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ                                                                                      
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ      
QR CODE และ Paper less  
  6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน
การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
  7. ครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
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 8.ส านั กงาน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุ ง และพัฒนาบุคลากร  
และสถาน ท่ีให้ เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น

กับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เ ช่ น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน 
6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพื้นท่ีต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
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12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบท่ีน าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ  
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
นโยบายที่   6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทน า 

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นท่ีส าคัญ 
เนื่ องจากเป็นนโยบายท่ีกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือก ลุ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ  
ของหน่วยงานท้ังระดับส านักงานท้ังส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับต้ังแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมท่ีจะ
ปรับ ตัว ให้ ทัน ต่อการ เปล่ียนแปลงของ โลกอยู่ ตลอดเวลา  หน่ วยงานส านั ก ง าน เป็นหน่ วยงาน  
ท่ีมี หน้ า ท่ีสนับสนุน  ส่ ง เสริ ม  ตรวจสอบ ติดตาม เพื่ อ ให้ สถาน ศึกษาสามารถ จัดการ ศึกษาไ ด้  
อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้ัง
ระบบ มีความโปร่ ง ใส ตรวจสอบไ ด้ พร้อม ท้ังปลูกฝัง ค่านิยมความซื่ อ สัตย์ สุจริต ความมัธยัสถ์  
และ เปิ ด โอกาสให้ ทุกภาคส่วน เข้ ามามี ส่ วนร่ วม เพื่ อ ตอบสนองความ ต้องก ารขอ งประชาชน  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม    
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล   
 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

ตัวชี้วัด 

 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา     
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  
 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา        
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าท่ีและอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพื้นท่ี 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ สถานศึกษา หรื อก ลุ่มสถาน ศึกษาจัดหา เ จ้าหน้ า ท่ี เพื่ อปฏิบั ติหน้ า ท่ีสนับสนุนงาน  
ด้านธุ รการ ด้านการเงิ น  การบัญชีและพัส ดุ  และด้านบริหารงานบุคคล เพื่ อมิ ให้ งานดังกล่าว 
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรื อกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบั ติการและด า เนินการส่ง เสริม สนับสนุน  และพัฒนาสถานศึกษาหรือก ลุ่มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยกระดับ
สถาน ศึกษาให้ เ ป็ นแหล่ ง เรี ยน รู้ ต ลอด ชีวิ ตขอ ง ทุกคน ใน ชุมชน  เป็ น ศูนย์ ก ลาง ในการพัฒนา  
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563 -2565พพพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                      82 
 

 

  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดกา รศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        
จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์         
ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ  
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน ท่ัวไป โดยด า เนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท า
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2 .  พัฒนาส านั ก งานส่ วนกลาง  และส านั กงาน เขตพื้ นที่ กา รศึ ก ษา  เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานท้ังระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เป ล่ี ยนแปลงของ โ ลกอยู่ ต ลอด เ วลา  มี คว าม โปร่ ง ใ ส  ปลอดการ ทุจริ ต  และประพฤ ติมิ ชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้

 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย มีหน้าท่ี สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
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 (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้น ท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

 (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
 (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
 (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
 (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
 (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
  เป็นมาตรการท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน 
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน  
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร 
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4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS 
และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงาน
และงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับท้ังใน 
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนใน 
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด 
การศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปล่ียนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐท้ัง
ภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง  
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยง
ข้อมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร 
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที ่3 
                 การศึกษาสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 
  

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ดังนี้ 
จุดแข็ง  (Strengths) 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ี 
มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน โดยได้จัดให้บุคลากรปฏิบัติงานตรงตามความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะของต าแหน่งหน้าท่ี สอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนด 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับนโยบาย เปูาประสงค์ และบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ถ่ายทอดนโยบาย ลงสู่การปฏิบัติ
ท้ังในระดับกลุ่มและระดับบุคคล ได้อย่างท่ัวถึง โดยใช้กระบวบการ วิธีการ และช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย 
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีกระบวนการในการบริหาร
จัดการภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบบริหารจัดการสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย 
มาตรฐานส านักงาน และหลักการกระจายอ านาจ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีระบบบริหารด้านงบประมาณ 
ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการบริหารจัดการตามระเบียบกฏหมาย        
ท่ีก าหนด 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีระบบการติดต่อส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน 
 7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ใช้รูปแบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในการบริหารงาน 
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเช่น บริหารจัดการโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนื่องจาก
ผู้บริหารหน่วยงานมีทักษะการส่ังการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 
 8. บุคลากรในหน่วยงานมีการจัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ี
กฏหมายก าหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารบุคลากรได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 9. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จัดการภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจาก
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 
 10. บุคลากรส่วนใหญ่จัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามกฏหมาย
ก าหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ผลส าเร็จสอดคล้องกับสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่สามารถจัดให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท้ีการศึกษาได้ครบ เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังท่ีก าหนด
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้องปรับแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจาก สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม ส่งผลให้การด าเนินการ       
ไม่ต่อเนื่องจากแผนงานเดิม 
 3. นโยบายจากหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป  มีการเปล่ียนแปลงหลังจากมีการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ส่งผลให้การขับเคล่ือนต้องปรับเปล่ียนกระทันหันท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักน้อยกว่าร้อยละ 50 และในวิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
 5. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ท าให้ระบบบริหารด้าน
งบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ มีปัญหาบ้างในบางครั้ง 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
 7. การบริหารจัดการบางเรื่อง เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ของทางราชการ ท าให้ไม่
สามารถจะด าเนินการได้ตามเปูาหมาย เช่น การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะด าเนินการให้ส าเร็จได้ต้องให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาให้ความเห็นชอบด้วย  
 8. บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ร้อยละ 50 ในวิชาหลักได้ เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกในวิชาหลัก 
 9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ICT 
และด้านการก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีกรอบอัตราก าลังเฉพาะ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการศึกษาและ
สถานศึกษาอย่างครบถ้วนและเปิดเผยหลายช่องทางรวมถึงสถานศึกษาจัดการศึกษาดีมีคุณภาพส่งผลให้ 
ประชาชน/ผู้ปกครองให้การยอมรับ มั่นใจ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนจึงส่งเด็กเข้าเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 2. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ / มีช่ือเสียงส่งผลให้มีการสมัคร  
เข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยมมากกว่าความสามารถในการรับนักเรียน 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 
133  โรงเรียน กระจายอยู่ทุกต าบลเกือบทุกหมู่บ้านส่งผลให้สามารถให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ประชากรวัยเรียนได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 4. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนในสังกัด 
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 5. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 6. นโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านเพิ่มโอกาสได้ก าหนดเปูาหมายรวมให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและ
ความสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้ส านักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 7. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.กระตุ้นโรงเรียนบริหารจัดการได้มาตรฐานส่งผลให้ระดับ
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
 8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและสามารถลด
อัตราการออกกลางคัน 
 9. สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้วิชา
เกษตรและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพอิสระ 
 10. สังคมโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตร ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชนบทได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 11. สังคมโดยภาพรวมเห็นคุณค่าประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบ     
ท่ีหลากหลาย 
 12. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
 13. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายและตลอดเวลา 
 14. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
แบบอย่างในการด ารงชีวิตให้กับนักเรียน สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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อุปสรรค (Threats) 
 1. ชุมชนรอบโรงเรียนบางพื้นท่ีมีความสุ่มเส่ียงเรื่องอบายมุข  ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน 
 2. นโยบายการจัดการศึกษา ก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นเข้ามาจัดการศึกษา การคมนาคมมี
ความสะดวก ประชากรมีอัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น                             
 3. ผู้ปกครองท่ีมีความพร้อม นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งให้การสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารแก่โรงเรียนน้อย 
 5. จุดเน้นของนโยบายเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีการเปล่ียนแปลงบ่อยท าให้การ
ขับเคล่ือนตามนโยบายไม่มีคุณภาพเต็มท่ี 
 6. นโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิ่น ท าให้เกิดข้อขัดแย้งเนื่องจากผู้น าชุมชน และผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลท่ีแท้จริง 
 7. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์มีวิทยฐานะ ไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 8. รัฐบาลก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวเท่ากันส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาส       
ไม่เพียงพอ 
 9. แนวโน้มเงินเฟูอ อัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น อัตราการว่างงานสูง ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่มี
งานท า ไม่สามารถสนับสนับสนุนการเรียนการสอนของนัเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 10. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรอบงบประมาณประจ าปีเป็นค่าใช้จ่ายหมวด
เงินเดือนมากกว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้มีงบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้อย 
 11. แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้นักเรียนลดลง ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 
 12. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถส่ือสารได้อย่างรวดเร็วและก้าวไกล ส่งผลให้นักเรียน       
บางกลุ่มเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
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สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประเด็นที่ควรพัฒนา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเด็นท่ีควรพัฒนา สรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา ประเด็นที่ควรพัฒนา (ความต้องการ) 
-ท่ีผ่านมาการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันและ
โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนยังมีความเข้าใจ
ในระเบียบกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องแตกต่างกัน ส่งผลให้
การด าเนินโครงการของโรงเรียนบางแห่ง กระทบกับ
นักเรียนโดยตรง 
 

กิจกรรมการประกวดโรงเรียนดีเด่น 
- คัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่าย 
- คัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล   
กิจกรรมติดตามการด าเนินงานอาหารกลางวันใน
โรงเรียน โดยวิธีสุ่มตรวจ 
-สุ่มตรวจโรงเรียน 8 เครือข่าย ๆ ละ 2 โรง 

- บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  และใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และการแก้ปัญหา
เบ้ืองต้นน้อย 

-ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
ต่อพ่วง และการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
-การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
-ทักษะการติดต้ังโปรแกรมเบ้ืองต้น 
เปูาหมาย   
-  สพป.  50  คน ,  โรงเรียน  133  คน 
 และวิทยาการ  2  คน  รวม  197  คน  

-บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้อุปกรณ์ DLTV/DLIT และทักษะการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นน้อย 

-ความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ DLTV/DLIT  
ทักษะการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
เปูาหมาย 
-  โรงเรียนในโครงการ DLTV จ านวน 60 โรง ๆ ละ   
1 คน รวม 60 คน 
- คณะกรรมการ  จ านวน 10 คน 
- วิทยากร จ านวน 2 คน 
รวม  72  คน 

-สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการควบคุม
การเงิน บัญชี ให้ถูกต้อง  ครบถ้วนตามระเบียบท่ี
ก าหนดน้อยเกินไป พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก  ไม่ถึงร้อยละ  50 
 

-ควรกระตุ้นให้สถานศึกษาด าเนินงานการควบคุม
การเงินบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
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-ไม่ได้ด าเนินการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตร  Boot Camp Turbo 
- ไม่ได้ด าเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและกิจกรรมพัฒนาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

 
 

1. การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้กิจกรรม  Active  
learning ซึ่งมีกิจกรรมดังนี ้
-กิจกรรมที่ 1 การจัดท าคู่มือกิจกรรม  active 
Learning ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 
-กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารโดยใช้
กิจกรรม Active learning ส าหรับครูภาษาอังกฤษ ช้ัน ป. 5 
-กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตามจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้กิจกรรม 
Active learning 
-กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคัดเลือก / ประกวดหน่วยการ
เรียนรู้  Active learning 
-กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC จัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้
กิจกรรม Active learning 
2. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาศัพท์ภาษาอังกฤษ 

-ขาดงบประมาณในการท าวิจัย -วิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า 
-วัสดุ / อุปกรณ์ ดาวเทียมหมดอายุหรือเส่ือม ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
    - หัวรับสัญญาณดาวเทียม LNB  
    - กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
    - จานรับสัญญาณดาวเทียม 
    - สายสัญญาณดาวเทียม 
    - TV เส่ือม 
-วัสดุ/อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 
   -สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ 
   -สายแลนด์ / หัว UTP  ขาด / ต้องเปล่ียน 
-ใบงาน / ใบกิจกรรมต้องจัดท าให้ตรงกับโรงเรียนต้นทาง 

1.ส ารวจวัสดุ / อุปกรณ์ 
  1.1 ดาวเทียม 
      1) ใช้ได้ 
      2) ใช้ไม่ได้ : กล่อง หัว จาน สาย 
  1.2 อินเตอร์เน็ต 
     1) ใช้ได้ 
     2) ใช้ไม่ได้ : สัญญาณเน็ต สายแลนด์ 
2.อบรมปฏิบัติการดูแลระบบเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน (อุปกรณ์ฯ) 
3.การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ( DLTV )  
   3.1 สอนตรงกับโรงเรียนต้นทาง 
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    3.2 สอนบูรณาการกับโรงเรียนต้นทาง 

4.การจัดท าส่ือ ใบงาน/กิจกรรม 
5.การนิเทศติดตาม ฯ 
  5.1 ภายในโรงเรียน โดย ผอ.รร. /ครู 
  5.2 เขตพื้นท่ี โดย ศึกษานิเทศก์ 
6. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  Best Pracetice 

-นิเทศ ติดตามไม่เป็นไปตามปฏิทิน  เนื่องจาก 

-งานจากกลุ่มงานอื่น ๆและหน่วยงานอืน่ ๆ มาซ้ าซ้อน 
เช่น บุคคล และงานโครงการจาก สพฐ. , ศธจ. 
- ไม่มีงบพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  

- นิเทศ ติดตาม ระดับเขตพื้นท่ี  

  (ทีมนิเทศระดับเขตพื้นท่ี) 

 
-พัฒนาครูในการจัดท าส่ือพัฒนาทักษะการอ่าน     
การเขียน ครูชั้น ป. 2 , ช้ัน ป. 3 

-การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูกติดกับการประเมินวิทยฐานะ  แต่ไม่ได้สะท้อนถึง
คุณภาพเพราะอยากเอาช่ัวโมงไปท าวิทยฐานะ 

-หลักสูตรการอบรมควรเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนและสภาพแวดล้อมและส่งผลถึงคุณภาพ   
นักเรียน 

การรับและน าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online 
- โรงเรียนใช้ใบรับเงินผิดประเภทในการน าส่งเงิน 
- โรงเรียนน าส่งเงนิวันท าการสุดท้ายของเดือน ซึ่งเป็น
วันปิดบัญชีประจ าเดือน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ผู้ขอเบิกเงินไม่เข้าใจวิธีการเขียนรายงานการขอเบิก
เงินและการค านวณค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก          
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
การยืมเงิน 
- ผู้ยืมส่งเอกสารล้างหนี้ไม่ทันตามก าหนดเวลา  และ
จัดท าเอกสารล้างหนี้ไม่ถูกต้อง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจและไม่มี
ความช านาญในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้า 

-หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและการน า
เงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

(KTB Corporate Online)                                
-การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยก าหนดโจทย์ฝึกปฏิบัติ
เน้นประเด็นท่ีเกิดปัญหาท่ีพบบ่อย 
 
 
 
 
-จัดฝึกอบรม/ท าคู่มือแนวปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ  e-GP 
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- โรงเรียนขาดท่ีปรึกษาท่ีมีความชัดเจนเนื่องจาก
ระบบ e-GP  มีการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติบ่อยครั้ง 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุขาดความความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน ท าให้เกิดความล่าช้า 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ไม่ได้รับเงินทันตามเวลาท่ีก าหนด 

 

-การจัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย 
 
-การเชิดชูเกียรติครูที่มีคะแนน O-NET , NT สูงกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 50 
 
-การจัดสรรข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
-การจัดสรรงบประมาณส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
-การพัฒนาบุคลากร  
 

-ควรจัดให้ต้นปีการศึกษา เพื่อมายกระดับคุณภาพ

การศึกษาภายในเครือข่าย 
-ควรให้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติครูท่ีมีคะแนน O-NET , 
NT สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-จัดสรรข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กแทน
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการและต าแหน่งย้ายให้ทัน
ตามเวลาท่ีก าหนด และให้มีครูตรงตามวิชาเอก 
-ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กให้
เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 
-บุคลากรควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เฉพาะด้าน  
ท่ีรับผิดชอบ 

-เจ้าหน้าท่ีธุรการปฏิบัติงานในโรงเรียนยังมีทิศทาง 
ขอบข่ายแนวทางการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน 
-นักการภารโรง การปฏิบัติงานยังขาดแรงจูงใจใน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ี 
-ครูไม่ได้รับการกระตุ้นการนิเทศจากหน่วยงาน      
ต้นสังกัด (สพป.)  ถึง ห้องเรียน 

-พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนทุกคน 
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักการภารโรง 
-การนิเทศห้องเรียนเน้นการสัมภาษณ์ปรึกษาหารือ 
พาท าในเรื่องท่ีต้องการเน้น  เป็นพิเศษ (ไม่เน้นการ
บรรยาย) 

-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บางส่วน 
ยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ 
 -กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 -การจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเงินและพัสดุ 
-นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

-หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

1.อบรม / สัมมนา 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.ศึกษาดูงาน 
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-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

-จัดครูผู้สอนให้รตรงวิชาเอก 
-จัดกิจกรรมเสริมวิชาการนอกช้ันเรียนปกติ เช่น 
กิจกรรมค่ายวิชาการ 
-อบรมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-น าเสนอ  Best Practice  ของแต่ละโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
-สอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา 

-บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงาน 
งบประมาณ งานพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
-บุคลากรท่ีเข้าใจระบบงานการเงินและพัสดุมีการ
โยกย้ายเปล่ียนท่ีท างาน 

-จัดสรรบุคลากรเฉพาะการปฏิบัติงานด้านการเงินและ

พัสดุให้โรงเรียน 
-จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรทุก
ปีงบประมาณ 

-บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
-ขาดบุคลากร/ครูไม่ครบช้ัน 
 

-อบรมพัฒนาบุคลากรให้ทราบหลักเกณฑ์และแนว
ทางการด าเนินการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
-จัดสรรบุคลากรมาให้โรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูครบช้ัน 
เพื่อโรงเรียนไม่ต้องแบกภาระในการจ้างคร ู

-ขาดสถานท่ีในการเข้าค่ายลูกเสือของเครือข่าย 

-ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์  
DLTV/DLIT 

-จัดสรรงบประมาณในการสร้างค่ายลูกเสือช่ัวคราว

ของกลุ่มเครือข่าย 
-จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์ 
DLTV/DLIT 

- ครูที่เกษียณหรือลาออก กว่าจะได้ทดแทนช้ามาก 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 
- ครูผู้ช่วย/ครูอัตราจ้างไม่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานวิทยฐานะ ท าให้เป็น
ภาระหนักของสถานศึกษาในการนิเทศช่วยเหลือและ
ก ากับติดตามงานตามภาระหน้าท่ี 
- บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ มีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากการเกษียณ ลาออกหรือย้าย  
ท าให้ขาดความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดท า
เอกสาร บัญชีการเงินและพัสดุ 

-ความรวดเร็วในการจัดสรรอัตราครูทดแทนเพื่อลด
ภาระการท างานของครูและเกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
-การพัฒนาครูผู้ช่วย/ครูอัตราจ้าง ตามมาตรฐานภาระ
งานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
-การอบรมปฏิบัติการระบบบัญชีงานการเงิน พัสดุ 
และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา ประเด็นที่ควรพัฒนา (ความต้องการ) 

-การเปล่ียนแปลงระเบียบและวิธีปฏิบัติในการขอมี
และเล่ือนวิทยฐานะของครูและบุคลากรส่งผลให้ครู
ส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถด าเนินการเพื่อขอมีและเล่ือน  
วิทยฐานะ 
-การส่งเสริมนักเรียนในด้าน  ความสามารถและ
ความรู้ตามแนวทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนและการ
ประเมินผลระดับชาติ 

-การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและ แนวทางการขอ
มีและเล่ือนวิทยฐานะ 
 
 
-การอบรมปฏิบัติการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะความสามารถ
ตามหลักสูตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
การประเมินผลระดับชาติ  ( RT,NT,O-NET ) 

-ครู เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ  โรงเรียนยังไม่มี
ความรู้และความเข้าใจท่ีดีพอในการปฏิบัติงาน 
-ครูผู้ช่วยยังไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประถมศึกษาเพราะฝึกประสบการณ์ตอนเรียนมาจาก  
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่ครูที่ท า
หน้าท่ีการเงินและพัสดุโรงเรียน 
-จัดปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการ
และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณและจิต
สาธารณะ 

-ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ของเครือข่าย 
ซึ่งในการด าเนินการปัจจุบัน ใช้เงินอุดหนุนรายหัวของ
นักเรียน 
-ขาดงบประมาณส่ือ วัสดุอุปกรณ์ มีไม่เพียงพอ และ
ไม่พร้อมในการใช้งาน 
-การพัฒนาบุคลากร และการใช้เทคโนโลยี 

- ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ 
 
 
- ควรจัดซื้อ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ประจ าเครือข่ายไว้ให้
ครบถ้วน 
- ควรจัดอบรม พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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                 ส่วนที่ 4 
                 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ      

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าส่ังไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีส าคัญในการพัฒนา
ประชากร ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดี      
รอบด้านและ มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21     
มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ผ่านกระบวนการศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายหลักส าคัญท่ี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1.น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม    

2.ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)   
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
4.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
5.แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562   
6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี  21  สิงหาคม  2562  
7.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
8.แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช   
9.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได้ร่วมกันก าหนดทิศทาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565   ดังนี้     

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค ได้มาตรฐาน  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ  
1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  
 4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6.จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
 8.จัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

 ค่านิยมองค์กร 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง  เข้าถึงพึ่งได้”  
 ค านิยาม 

 “องค์กรเป็นหนึ่ง” หมายถึง เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้าและมีเอกภาพ 
 “เข้าถึงพึ่งได้” หมายถึง  ทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกันและพึงพอใจ 

นโยบาย 
 นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
                          และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 เป้าหมาย 

 1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2.ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 3.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen)   
พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4.ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

 6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อการบรร ลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ( Sustainable 
Development Goals:SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 7.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 8.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 
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นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์   
 1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
เ ช่นพื้ น ท่ี สู ง  ชายแดน ชาย ฝ่ั งทะ เล และ เก าะแก่ ง  เป็ น ต้น  ไ ด้ รั บก ารบริ ก าร ด้ านการ ศึกษ า 
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

 ตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
        2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
        3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปร เมนทรรามาธ ิบดีศร ีส ินทร  มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกล้า เจ้า อยู ่ห ัว  และหลักปร ัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู้เร ียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
        4 .  ร ้อ ยละข องสถานศึกษ า ที ่จ ัด บร รยา กาศ สิ ่ง แ วดล ้อม  แ ละจ ัด ก ิจก ร ร มการ เ ร ียน รู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เ ป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ  ภัยพิบัติต่าง ๆเป็นต้น  
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 6. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ    
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

   แนวทางการด าเนินการ  
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีก าหนด

   2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  

   แนวทางการด าเนินการ  
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด   
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้เรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 แนวทางการด าเนินการ  
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
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            1.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน 
          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณต้ังแต่จ านวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี      
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
          1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตาม
ความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ท้ังด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่
ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
           1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของระเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทัก ษะอาชีพ            
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินการ  
 (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ จาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการ 
การเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

 ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 1.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
      1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดท่ีผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในโดย
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
      2) จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ 
ปฐมวัย จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
      3) จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

     ตัวชี้วัด 
           1. สถานศึกษาในสังกัดท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ร้อยละ 100  
              2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  80 ข้ึนไป 
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          1.2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
      1) ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา   
      2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ัน ป. 3 จ านวน 2  วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
      3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test)  
จ านวน   4  สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษ 

       ตัวชี้วัด 
          1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง 4 ด้าน  
            2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ัน ป.3  เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ท้ัง 2 วิชา   
         3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติของปีท่ีผ่านมา มีคะแนนเฉล่ียท้ัง 4 สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  จ านวน 7-8 รายการ ได้แก่  
                3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ป.6 (4 สาระการเรียนรู้)    
             3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ม.3 (4 สาระการเรียนรู้)     
        1.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
    1) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามจุดเน้นของ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
   2) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 ตัวชี้วัด 
 1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามจุดเน้นของ 
หลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
     2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด          
ในหลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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        1.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
       ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) 
ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝุเรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง  6)  มุ่งมั่นในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
      ตัวชี้วัด 
      1.ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรแต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  ขึ้นไป 
        1.5  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
     ประเด็นการพิจารณา  
     1. ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     2. ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     3. ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     4. ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
        ตามเกณฑ์มาตรฐาน                     
     ตัวชี้วัด 
           1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 90 ข้ึนไป  
           2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
           3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90  ขึ้นไป  
              4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 90 ข้ึนไป  
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
 2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
               เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล 

พร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
       3. ร้อยละของครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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แนวทางการด าเนินการ  
  (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี 
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ัง
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
  (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
  2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา                  

   (ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21) 
   แนวทางการด าเนินการ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
   (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
และด าเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
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  (7) มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
         1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
         2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น  
       3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
       4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
      5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
        6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
         7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
          8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
     แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน 
ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ เป็นไปตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะ
ทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   มีความรู้ และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม   
   (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน  
  (3 )  ส่ง เสร ิม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เร ียนเต็มตา มศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ้เพื ่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
   (4)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออก
ก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
  (6)  ก ากับ ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษา 
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  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพเิศษ 
        (เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล) 
   แนวทางการด าเนินการ 
  (1)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล 
   (2)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

           3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียน รู้ให้แก่ผู้ เ รียน            
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
  แนวทางการด าเนินการ  
    (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียน     
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนด  
    (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ      
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
             (3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง   
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
  4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ    
  แนวทางการด าเนินการ 
  (1) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครู    
ของสถานศึกษา 
  (2) ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
  4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  แนวทางด าเนินการ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need 
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
   (2)  จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563 -2565พพพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                      107 
 

 

  (3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  (4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี
ก าหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  (5)  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
   (6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าท่ีของตน 
   (7)  ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์       
ท่ีก าหนด 
         (8)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (9)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
      (10)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
           (11)  ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            (12)  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
         (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
และแบบ Face - to - Face Training 
    (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
        (15) น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึง
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
       2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
          3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
       4. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
       5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด 
และพื้นท่ี 
          6. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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          8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  แนวทางการด าเนินการ  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2 )  จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัย เร ียน เพื ่อ เก็บรวบรวม เ ชื ่อม โยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

  แนวทางการด าเนินการ  
  (1)  จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้าน

โครงสร้างพื ้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) 
มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา  

  (2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่ก าหนด โดย เน้น
สถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

      (3 )  ส าน ัก งาน เขตพื ้น ที ่การศึกษา ด า เน ินการติดตาม  ตรวจสอบ ประ เมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

   แนวทางการด าเนินการ  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับ

ผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท่ี  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ 

โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ีประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
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(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากั บ
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส  

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  แนวทางการด าเนินการ  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน

ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
(4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ

ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส่ง เสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology : DLT) 
  5.ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษา
ในระดับสูงขึ้น 
      ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย  
  2. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้เข้าเรียนในช้ัน ป. 1  
  3. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 ท่ีเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ภายในเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  
  4. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม. 3 ท่ีเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ภายในเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  
  5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ัน ป.6 แล้วเรียนต่อ ช้ัน ม.1  
  6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ัน ม. 3 แล้วเรียนต่อ ช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า   
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  ประเด็นการพิจารณา  
  1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน ค านวณจากนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน หรือระยะเวลาท่ี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรวัยเรียน   
ในเขตบริการท่ีจะต้องเข้าเรียน ได้แก่     
    1.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย       
     1.2 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน ป. 1 และ ม.1        
     1.3 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน ม. 4  
  2. จ านวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ ส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ   
  3. จ านวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจบหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาโดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในระดับช้ันท่ีสถานศึกษาเปิดท าการสอน 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค  
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค  
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

7. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม อย่างน้อยเครือข่ายละ 1 โรงเรียน  
 9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการท านโยบายการจัดซื้อ    
จัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติท่ีบ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
         2.  ร้อยละของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน 
       3. ร้อยละ ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมท้ัง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
       4. ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
       5. ร้อยละของสถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 
       6. ร้อยละของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
       7. ร้อยละของครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
       8. ระดับความส าเร็จของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานท่ีให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน (ระดับท่ี 1 พอใช้ ระดับท่ี 2 ปานกลาง  ระดับท่ี 3  ดีเย่ียม) 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 2. จัดท าคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ 
 3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
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 5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลการเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษา 
 7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
 8. ด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม    
บริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office) 
 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
 11. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมดี Green city ด้าน
พลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อน าความรู้
มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซน    
ลดคาร์บอนเพื่อโลก   
 17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ต้องปรับเปล่ียนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  มีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยเน้นคุณภาพผู้เรียน 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
ตามกรอบกฎหมาย 
 2. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีพร้อมให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  
       3. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
       4. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       5. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
       6. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด้าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
       7.ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
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  8.ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
  10. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคว ามเป็นอิสระ     

ในการบริหารจัดการศึกษา  
  แนวทางการด าเนินการ  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแล

ของสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
หรือของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของ
สถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพื้นท่ี 

  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดหาเจ้าหน้าที่เพื ่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเง ิน การบัญชีและพัสดุ และด้าน
บริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
กระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา 
        (5)  จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ     
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (6)  ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น 

  (7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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  (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบระบบ
การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

  (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเนินการ  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานท่ีทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่ง เสริม สนับสนุน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3 )  ส่ง เสริม สนับสนุน  ให้ส านักงานเขตพื ้น ที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4) ส่ง เสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ( Area-
based Management ) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
(8) ส่ง เสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

        แนวทางการด าเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด

ทุกระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล

ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน

บริหารจัดการศึกษาท้ังระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณา
การข้อมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยัง เป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
เดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
เช่ือมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยการเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน
ตลอดช่วงชีว ิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื ่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดั บ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1. พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
แนวทางด าเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม 
และประเมิน  สถานศึกษาตาม
มาตรการที่ก าหนด 
 
 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ           
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

  1. ร้อยละ ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม    
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

 
100 

-โครงการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงสู่
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
-โครงการนิเทศ 
ติดตามโรงเรียนน า
ร่องโรงเรียนที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐาน 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-โครงการสง่เสริม 
ทักษะชีวิต พิชิตภัย  
-โครงการค่ายลูกเสือ  

กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ  
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
เครือข่ายสิชล 1 ,  
สิชล 2 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
พพศศศ2563 -2565พพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4 พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ119 

                          

 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

  
 

 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อม
น าพระบรมราโชบาย ด้าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ร้อยละสถานศึกษาท่ีจัด
บรรยากาศสิง่แวดล้อมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

-โครงการยุวจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
-โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 

 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
พพศศศ2563 -2565พพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4                    120พพพพพพพพพพ

120 

                          

 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง  
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
ของประเทศ 
แนวทางด าเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม 
และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความพร้อม 
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม  ไซเบอร์ และภัย
ต่าง ๆ เป็นต้น 
4.ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพและเหมาะสมตามความ
ต้องการ 

เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม  จริยธรรม 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความ
พร้อม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิต 
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และ  
ภัยพิบัติต่าง ๆเป็นต้น  
6.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การบริการด้านการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมสอดคล้องตามความ
ต้องการ 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
-โครงการค่ายทักษะ
ชีวิต 
-โครงการลูกเสือ     
ต้านภัยยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
พพศศศ2563 -2565พพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4 พพพพพพพพพพพพ121พพพพพพพ

121 

                          

 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน   

ของประเทศ 
แนวทางด าเนินการ 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนาเครื่องมือวัดแวว และ
รวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง     
ทั้งภาครัฐและเอกชน  
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็น
เลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสนใจ 
น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นนวัตกร 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ 

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ      
รู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่อง 
คณิตศาสตร์  (Mathermatic  
Literacy ) และการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ( Scientific  
Literacy ) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
 

ทุกคน 
 
 
 
80 

ทุกคน 
 
 
 
100 

ทุกคน 
 
 

 
100 

ทุกคน 
 
 

 
100 

-โครงการ  
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
 
-โครงการ 
การแข่งขันทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ / 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา  

 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
พพศศศ2563 -2565พพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4 พพพพพพพพพพพพพพพพ122 

                          

 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียน
ค้นหาตนเองน าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
ทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน                             
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของวิธีและกระบวนการ
งบประมาณต้ังแต่จ านวน
งบประมาณในการสนับสนุน
สถานศึกษาและผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมวิธีการ
จัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม 
ตรวจสอบ  เป็นต้น เพ่ือกระจาย
อ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระ  
 

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

15 
 

20 25 30 -โครงการประชุม   
เชิงปฏิบัติการสร้าง
หุ่นยนต์เพ่ือน าไปสู่
การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต ปีงบประมาณ 
2563   

กลุ่มนิเทศ ฯ 
 

 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
พพศศศ2563 -2565พพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4 พพพพพพ พพพพพพพพพพ123 

                  123 

                          

 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
สถานศึกษาจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิม
ศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจและความต้องการ
พัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
อาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด 
ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 
1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานต่อ 
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

        

 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา 

แนวทางด าเนินการ 
 (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 4 
ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะ   
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยน   
การจัดการเรียนรู้ จาก“ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้อ านวยการ 
การเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับ
ระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 
 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น     
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมใน    
แต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ  
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร   
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 (3R8C)  
 
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีคะแนน
ผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT)      
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา  ที่ผ่านมา 
 
 

N/A 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
ป.6  (30) 
ม.3 (15) 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 

33 
18 
 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 

36 
21 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 

39 
24 
 
 
 
 
 
 

-โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551 
-โครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน        
ปี 2562 
 
 
-โครงการทดสอบ  O - NET  
-โครงการยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิ  
 ( O-NET , NT ) 
-โครงการการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มนิเทศ ฯ  
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ  
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
  

 



 

 

 

แผนพัฒ
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ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า ตาม
ความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ  วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 85 90 95 -โครงการยกระดับ     
การใช้ภาษาอังกฤษ 
 
-โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

เครือข่าย      
ท่าศาลา 1 
 
-เครือข่าย      
ท่าศาลา 1 
-เครือข่าย       
ท่าศาลา 2 
-เครือข่ายขนอม 
 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1.1 สถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่
ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) จ านวนสถานศึกษาได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ 
ปฐมวัย จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
3) จ านวนสถานศึกษาได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากส า นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

 1. สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  
 ร้อยละ 100  
2. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
ได้รับการรับรองคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่
ในระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ 80  
ข้ึนไป 

100 
 
 
 
90 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

-โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 
-โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 



 

 

 

แผนพัฒ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1.2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
มีคุณภาพตามหลักสูตร 
1) ผลประเมนิพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา   
2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน         
ชั้น ป.3  จ านวน 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 
และคณิตศาสตร ์
3) ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET : Ordinary National 
Education Test)  
จ านวน   4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่        
1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์              
3) วิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษ  

 1. ผลการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้ง 4 ด้าน  
 2. ผลการประเมินคุณภาพ  
ผู้เรียน ชั้น ป.3  เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 ท้ัง 2 วิชา   
3. ผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาเทียบกับผลการ
ทดสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา  
มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 สาระการ
เรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จ านวน 
7-8 รายการ ได้แก่   
 3.1 ผลการทดสอบระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น 
ป.6 (4 สาระการเรียนรู้)    
3.2 ผลการทดสอบระดับชาติ   
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น   
ม.3 (4 สาระการเรียนรู้)     

4 ด้าน 
 
 
2 วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป.6  
1 สาระ 
 
ม.3  
3 สาระ 

4 ด้าน 
 
 

2 วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

สาระ 
 
3 

สาระ 
 

4 ด้าน 
 
 

2 วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  

สาระ 
 
3 

สาระ 
 

4 ด้าน 
 
 

2 วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  

สาระ 
 
4 

สาระ 
 

-โครงการวิจัย
พัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
-โครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ปี 
2562 
-โครงการทดสอบ 
 O-NET ปี 2562 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  

2563 

ปี 

 2564 

ปี  

2565 

 1.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น
และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1) ผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณตามจุดเน้นของ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551     
2) ผลการประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตาม 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้แก่ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

 1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการอ่าน การเขียน และ
การคิดค านวณตามจุดเน้นของ 
หลักสูตร ร้อยละ 90 ข้ึนไป  
 2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะส าคัญที ่
จ าเป็นในการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตร ร้อยละ 90 
ข้ึนไป 

90 
 
 
 
N/A 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 
 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 
 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 
 

-โครงการพัฒนาการ
อ่านเขียน คิดค านวณ 
 
 
-โครงการพัฒนาสื่อ ฯ  
-โครงการนิเทศ    
บูรณาการใช้พ้ืนที่  
เป็นฐาน  

กลุ่มนิเทศ ฯ  
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ  
กลุ่มนิเทศ ฯ 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน                          
พุทธศักราช 2551  
   ผู้เรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
8 ประการ ได้แก่  
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต  
 3) มีวินัย  
 4) ใฝุเรียนรู้  
 5) อยู่อย่างพอเพียง  
 6)  มุ่งมั่นในการท างาน  
 7) รักความเป็นไทย และ  
8) มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 

 1.ผู้เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละ
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ตามหลักสูตร มีผลประเมิน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

85 88 
 
 
 
 
 

90 
ข้ึนไป 

90 
ข้ึนไป 

-โครงการนิเทศ   
บูรณาการใช้พ้ืนที่ 
เป็นฐาน 

กลุ่มนิเทศ ฯ  



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1.5 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี  
ประเด็นการพิจารณา                
1. ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์
มาตรฐาน                            
2. ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน                
3. ผลการประเมินการเจริญเติบโต
ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน                          
4. ผลการประเมินการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 

 1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 90  
ข้ึนไป  
2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมิน
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ร้อยละ 90 ข้ึนไป  
3. ผู้เรียนระดับการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 
ข้ึนไป  
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 
 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

 
 

90 
ข้ึนไป 

-โครงการวิจัยการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัย 
 
-.โครงการวิจัยการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัย 
 
-โครงการสง่เสริมการ
จัดกิจกรรมอาหาร
กลางวันในสถานศึกษา 
 
-.โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมอาหาร
กลางวันในสถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 2. การพัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพของผู้เรียน 
    2.1 การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะสื่อสารภาษาไทย และมี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง 
พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อม
ที่จะได้รับการพัฒนาในระดับ
การศึกษาท่ีสงูข้ึน 
แนวทางด าเนินการ 
     (1) จัดท าเครื่องมือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท า มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 
6. ครู มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน และ
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผูส้อน” เป็น            
“ Coach”  ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
3. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

N/A 
 
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
N/A 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

-โครงการค่ายทักษะ
ชีวิต 
-โครงการลูกเสือ     
ต้านภัยยาเสพติด 
 
 
 
-โครงการอาหาร
กลางวัน 
 
 
 
-โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ “ครผูู้สอน”  
เป็น “ Coach”ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้หรือผู ้
อ านวยการการเรียนรู้ 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาครู ฯ 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

   (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  และด าเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง 
ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือ
ครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
 (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  

2563 

ปี 

 2564 

ปี  

2565 

 2.2 การพัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา                 
(ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21) 
แนวทางด าเนินการ 
(1)  ส่งเสริม สนับ สนุนให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน
ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
(2)  จัดท าเครื่องมือประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3 และ
ด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสาน
การด าเนินงานเพ่ือทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O -
NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  

2563 

ปี 

 2564 

ปี  

2565 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทาง
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
(5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้
ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
(6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  

2563 

ปี 

 2564 

ปี  

2565 

 (7) มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของ
ผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย
ตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังน้ี 
   1.ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   2.เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
  3.เรียนภาษาอังกฤษและภาษา
พ้ืนถ่ิน (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
  4.เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active 
Learning  เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก
ประสบการณจ์ริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นให้มากข้ึน  

        

 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  

2563 

ปี 

 2564 

ปี  

2565 

 พพพ5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล   
เพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล    
เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
    6.จัดการเรียนการสอนเพ่ือ  
ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เปน็ข้ันตอน (Coding) 
    7. พัฒนาครูให้มีความช านาญ
ในการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
    8.จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล    
1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ 
 
 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 2.3 การพัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
แนวทางด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ เป็นไป
ตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  มีทักษะทางด้าน
ภาษาไทย มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (2)  ประสานการด าเนินงาน
เพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์  
ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐาน    
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
(3)  ส่งเสริม สนับสนุน 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต
และ วางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 
 
 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 

หมายเหตุ  ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (4) สร้างกลไกของระบบแนะ
แนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่
การประกอบสัมมาอาชีพ 
(5) จัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ 
เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลงักาย 
และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
(6) ก ากับ ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษา 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
 (เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
กับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล) 
แนวทางด าเนินการ 
(1) .ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
พิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท  และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
(2) ส่งเสริมให้สถานศึกษาน า  ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการเรียนรู ้

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 3. น าเทคโนโลยดิีจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา 
แนวทางด าเนินการ 
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  
สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง 
ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) 
ตามเน้ือหาหลักสูตรที่ก าหนด                
 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ    
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน      
มีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล อย่างเหมาะสม   ตามวัย 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 

หมายเหตุ  ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 4.  การพัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ    
แนวทางด าเนินการ 
(1) สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตครู วิเคราะห์ความ    
ขาดแคลน ความต้องการครูของ
สถานศึกษา 
(2) ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
  4.2  พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
แนวทางด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษา
วิเคราะห์ ความต้องการ 
จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  

2563 

ปี 

 2564 

ปี  

2565 

 (2)  จัดให้มีหลักสูตรและกรอบ
แนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยง
กับความก้าวหน้า  ในวิชาชีพ  
(Career Path) 
(3) ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดท าหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ตรงตามความต้องการและ
ความขาดแคลน 
(4)  สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวางแผนและเข้า 
รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
(5)  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (6)  ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้าน 
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอน
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
(7)  ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR)  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(8)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดข้ันสูง  ( Higher Order 
Thinking )  ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง                   
( Active Learning ) 
 

         



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (9)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
(10)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง 
(Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มี
ความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 
 (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ
และประเมินประสิทธิผลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และ
หลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด
ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
 (15)  น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาทัง้ระบบ ต้ังแต่การ
จัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองระดับท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน หน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา   
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่
แนวทางด าเนินการ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา   
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ตลอดจนการก ากับ ติดตาม    
และประเมินผล 
(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Global 
Goals for Sustainable 
Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
มาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามีเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกจิ และที่ต้ัง
ของสถานศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้า
เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน 
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพ 
ทางเศรษฐกจิ และที่ต้ังของ
สถานศึกษา และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

98 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

99 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

-ประชาสัมพันธ์การส่ง
เด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาภาคบังคับ 
-โครงการอาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริมนม 
 
 
 
 
 
 
-สนับสนุนเครื่องคอม     
พิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ให้โรงเรียนใน
โครงการ DLIT 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 



 

 

 

แผนพัฒ
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 2. การยกระดับสถานศึกษาใน
สังกัดทุกระดับและทุกประเภท 
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่ 
แนวทางการด าเนินการ  
 (1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) 
มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 2) 
มาตรฐานด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้าน
ระบบความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เป็นต้น การก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบท
ของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท 
และขนาดของสถานศึกษา  

5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
และงบลงทุนแก่สถานศึกษา
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของผู้เรียน 

4. ร้อยละของครูได้รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 
6. ร้อยละของสถานศึกษา     
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

95 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 

97 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

99 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

-สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ให้
โรงเรียนในโครงการ 
DLIT 
-โครงการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
-โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการการใช้งาน
อุปกรณ์ DLTV/DLIT 
และทักษะการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น 

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษา
ทางไกล ฯ 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ  
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษาระดับต าบล ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และ 
มาตรฐานตามที่ก าหนด โดยเน้น
สถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียน
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ
พิเศษ 
(3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินสถานศึกษา ในทุกมิติ 
 
 
 
 
 

 7. ร้อยละของสถานศึกษามี
ระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการ    
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี
ระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

98 
 
 
 
100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
-ส ารวจข้อมูล
ประชากรวัยวัยเรียน 
-คัดลอก ทร.14 
(รายชื่อนักเรียนที่มี
อายุเข้าเกณฑ์ภาค
บังคับ) 
-แจ้งโรงเรียนให้จัดท า
ข้อมูล 10 มิ.ย.      
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 
 
กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผูเ้รียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษา
ทุกประเภทอยา่งเหมาะสม  
และเพียงพอ 
แนวทางด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความ
เหมาะสมของงบประมาณในการ
สนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพ
และพ้ืนที่ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณ
การศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผน
งบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (3)  ประสานความร่วมมือ   
กับกองทุนความเสมอภาค  
ทางการศึกษา เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้เด็กวัยเรียน 
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์    
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า      
ทางการศึกษา 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน 
กระบวนการจัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และมีความโปร่งใส 
 
 
 
 
 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
แนวทางการด าเนินการ  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามี
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้าน
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่
ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 

หมายเหตุ  ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (4)  ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับ
ผู้เรียนทุกระดับต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต 
(5)  ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี ฯ (DLTV 
/ DLIT ) ปีงบประมาณ 
2563 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ  
 

 



 

 

 

แผนพัฒ
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 5.ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน  
และศึกษาในระดับสูงขึ้น  
ประเด็นการพิจารณา  
1. จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน  
ค านวณจากนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน หรือ
ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานก าหนด ของแต่ละปี เปรียบเทียบกับ
จ านวนประชากรวัยเรียน  
ในเขตบริการที่จะต้องเข้าเรียน ได้แก่       
1.1 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับการศึกษา
ปฐมวัย       
1.2 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ป. 1 
และ ม.1        
1.3 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ม. 4  
2. จ านวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ  

 1. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนใน
ระดับปฐมวัย  
 
 
2. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนใน
ชั้น ป. 1 
 

80 
 
 
 
 
100 

85 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แจ้งนโยบายการรับ
นักเรียนของ สพฐ.และ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ปฏิบัติ 
-แจ้งนโยบายการรับ
นักเรียนของ สพฐ.และ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ปฏิบัติ 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 
กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 3. จ านวนนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีจบหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลา โดยพิจารณาจาก
จ านวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้น   
ที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน 
 
 
 
 
 
 

 3.ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ท่ี
เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภายในเวลา 
ที่หลักสูตรก าหนด  
4. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3   
ที่เรียนจบตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภายในเวลา  
ที่หลักสูตรก าหนด  
5. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้น    
ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1       
 
 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ ชั้น   
ม. 3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า  
 
 
 

97 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
97 
 
 
 
45 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

50 
ข้ึนไป 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

50 
ข้ึนไป 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

50 
ข้ึนไป 

-รายงานแบบ ปพ.3 
-จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่
เรียนจบตามหลักสูตร ฯ  
ในข้อมูล DMC และ     
School Mis 
-รายงานแบบ ปพ.3 
-จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่
เรียนจบตามหลักสูตร ฯ  
ในข้อมูล DMC และ  
School Mis 
-จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่จบ
ชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อชั้น  
ม. 1 ในข้อมูล DMC 
-ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 
-จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่จบ
ชั้น ม.3 แล้วเรียนต่อชั้น   
ม. 4 หรือเทียบเท่าในข้อมูล 
DMC 
-ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.4 

-กลุ่มส่งเสริมฯ  
-กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
-กลุ่มนิเทศ ฯ 
-กลุ่มส่งเสริมฯ 
-กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
-กลุ่มนิเทศ ฯ 
-กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษา
ทางไกลฯ 
-กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
 
กลุ่มส่งเสริมฯ 
 



 

 

 

แผนพัฒ
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 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1. จัดท า Road Map และ
แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนว
ทางการด าเนินทางการให้องค์
ความรู้และสร้างจิตส านึกด้าน  
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE 
และสื่อระบบ Multimedia    
และอื่น ๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวด
โรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชน
คาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคม 
คาร์บอนต่ า 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมด้านความรู้ การ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน า
เทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูลด้าน
ความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน 
ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดท า
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ า
สู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติที่บ้านและ
ชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะและมีการส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน 
3. ร้อยละของสถานศึกษามี
การบูรณาการเรื่องการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมและการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้   
ที่เกี่ยวข้อง 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
N/A 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

-โครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
-รณรงค์การจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียนในการ
งดใช้ถุงพลาสติก โฟม 
และรณรงค์การใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก 
 
-รณรงค์การจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียนในการใช้
ภาชนะปิ่นโตบรรจุข้าว 

กลุ่มนิเทศ ฯ /        
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการ
เรียนรู้และจัดท าหน่วยการเรียนรู้
ในเรื่องการผลิตและบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล
การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์
ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
การเปรียบเทียบและการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint 
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า 
Road Map เป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดมีการ 
ปรับปรุงและพัฒนาเป็น
หน่วยงานต้นแบบส านักงาน    
สีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่าง
เอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน 
6. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมี
นโยบายส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตส านึกและจัดการเรียนรู้การ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
7. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 
น าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลด
ปริมาณขยะ  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรม
ต้นแบบในการน า 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยเครือข่ายละ 1 โรงเรียน 

4. ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์   
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และ
ข้อมูลของ Carbon Footprint 
ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

-รณรงค์การจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียนในการ
ลดและคัดแยกขยะ 
-ค่ายเยาวชน...รักษ์ 
พงไพร ฯ 
 
 
 
 
-รณรงค์การจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียนในการ
ลดและคัดแยกขยะ 

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา/ 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลการ
เรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการ
ขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 
7. พัฒนาเครื่องมือ และ 
กระบวนการให้ความรู้และแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
8. ด าเนินการต่อยอดขยายความรู้
และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน 
และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
บริหารจัดการส านักงานสีเขียว
และสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green office) 
 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 มีการท านโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ร้อยละของครู มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้าน  
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ 
7. ร้อยละของครู และนักเรียน
สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
8.ระดับความส าเร็จของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียว
ต้นแบบ  มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
(ระดับที่ 1 พอใช้   ระดับที่ 2      
ปานกลาง  ระดับที่ 3  ดีเย่ียม) 

N/A 
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
N/A 
 

80 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
3 

82 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
3 

85 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
3 

-จัดท าสื่อการสอนจาก
วัสดุธรรมชาติ 
 
 
 
 
-การน าวัสดุเหลือใช้ 
มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
-กิจกรรมปรับปรงุภูมิ
ทัศน์บริเวณส านักงานให้
น่าอยู่ 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ฯ 
 
 
 
 
 
กลุ่ม
อ านวยการ 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษา
น าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษา
ต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้าน   
การผลิต และบริโภค ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น    
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลด
ปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา 
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV 
ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดี
สู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี
และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้
กระบวนการ BBL/PLC และ 
Decision – Making การน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และพลังงานและลด
ประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย 
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่
โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอน
ต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะ
และน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา 
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ 
และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท า
โครงงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการ
เรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา       
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอน
เพ่ือโลก  

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงานในสถานศึกษาท้ัง
ในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูล
ระบบการนิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและ
มอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ 
เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และ
เป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 1. ให้สถานศึกษา 
หรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
แนวทางการด าเนินการ  
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ 
รูปแบบ หน้าท่ี อ านาจ และ
โครงสร้างการก ากับดูแลของ
สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ  ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษา 
ได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร         
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ           
ตามกรอบกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าท่ีและ
อ านาจ องค์ประกอบ จ านวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา หรือของกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึง
ความต้องการและข้อจ ากัดของ 
แต่ละพ้ืนที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีสนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้าน
บริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว 
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
การกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 
หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา 
(5) จัดท าแผนปฏิบัติการและ
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (6) ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียน 
ขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร
จัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอน
แบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
(7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต 
(8)  น าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบระบบการบริหารจัด
การศึกษาใหส้อดคล้องกับการพัฒนา
ให้สถานศึกษามีอิสระในการบรหิาร
จัดการศึกษา 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีคุณสมบตัิ สมรรถนะ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเปน็ส าหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ี 
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มคีณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดแูลกิจการและ
การประกันคณุภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลัก ธรรมาภิบาล 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  ต้องปรับเปลี่ยนให้
เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานทีพ่ร้อมให้บริการ
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 
3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา น า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

-โครงการเลือกสรร
พนักงานราชการและ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ  การใช้งาน
อุปกรณ์ DLTV/DLIT  
และทักษะการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น
ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่ม 
บริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
  
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา 
ทางไกล ฯ 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (2) ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุง่เน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
บริหารงาน 
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ “CLUSTERs” 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
กระบวนการ และวิธีการ
งบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยเน้น
คุณภาพผู้เรียน 

4. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษามคีวาม
โปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ร้อยละ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 
6. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษามี
กระบวนการ และวิธีการ
งบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
 

100 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

-โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 
 
-โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สู่ทีมที่เข้มแข็ง    
-โครงการร่วมจัดการความรู้ 
คู่กิจกรรม  5 ส.    สู่องค์กร
ชั้นน า ยึดหลักธรรมาภิบาล  
-โครงการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563   
 
 

กลุ่ม 
อ านวยการ 
 
 
 
กลุ่ม 
อ านวยการ 
 
 
กลุ่ม 
อ านวยการ 
 
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผน
บูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยา
เขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที ่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability)       
 ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 

        



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษาประจ าปงบบประาาณ
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 นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

  3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเขา้มา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการด าเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  
Technology มาให้บริการหน่วยงาน
ในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ 
Private Cloud Hybridge Cloud 
และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS 
Paas และ SaaS 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data 
Technology มาใช้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของ
ผู้เรียน ในมิติต่าง ๆ 
 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 
 

7. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาทีม่ี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ          
ด้านวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา  
 
 
8. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาทุก
แห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

- ระบบข้อมูลนักเรียน DMC 
- ระบบข้อมูล School Mis 
-ระบบข้อมูลนักเรียน
ยากจน CCT 
-โครงการการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานและประสานงาน
ประจ าป ีพ.ศ.2563 
-โครงการประชุมเชงิ 
ปฏิบัติการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจัดการ ประจ าปี 
2563 
 
 
-ระบบข้อมูล Big Data 
 
 
-การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Coding 

-กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 
- กลุ่มนิเทศฯ 
-กลุ่มส่งเสริม ฯ 
-กลุ่ม 
อ านวยการ 
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 
 
 
 
 
กลุ่มส่งงเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 
กลุ่มนิเทศ ฯ 



 

 

 

แผนพัฒ
นาคุณ
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 นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษาท้ังระบบพร้อม
ให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ัง
ยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
มนุษย์ด้านการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การ
พัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนา
อาชีพในตลอดช่วงชีวิต 

 10. ร้อยละของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 -ระบบข้อมูลนักเรียน DMC 
 
 
-ระบบข้อมูล School MIS 
-ระบบข้อมูลนักเรียนยากจน 
CCT 
-โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (พ.ศ. 2563-
2565) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
-โครงการขับเคลื่อนแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

-กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 
-กลุ่มนิเทศ ฯ 
-กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
กลุ่ม
นโยบาย 
และแผน 
 
 
 
 
กลุ่ม
นโยบาย 
และแผน 
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 นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 
2562 

ค่าเป้าหมาย  
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 ปี  
2563 

ปี 
 2564 

ปี  
2565 

 เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคล
ของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการ
บริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าใน
อาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การ
พัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้าน
การศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 5 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

1. กลุ่มนโยบายและแผนช้ีแจงให้บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รับรู้และเข้าใจ
ตรงกันในกรอบและทิศทางการด าเนินงานขององค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย) 

2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต้องสอดคล้องกับจุดเน้นท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 และไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมท่ี สพฐ.ก าหนดและได้สนับสนุน
งบประมาณให้ด าเนินการแล้ว กรณีได้รับแจ้งจาก สพฐ.ภายหลังท่ีได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบั ติ
การประจ าปีแล้ว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะพิจารณายกเลิก
โครงการ/กิจกรรม นั้น โดยให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม ต้องเป็นไปตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ก าหนด 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ บริหารงบประมาณตามกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ หากมีการปรับเปล่ียนกิจกรรม            
ให้ด าเนินการขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรณี ๆ ไป 
 5. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผ่านกลุ่มนโยบาย 
และแผน ท้ังนี้ต้องได้รับการตรวจทานจากผู้อ านวยการกลุ่ม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
ก ากับดูแลกลุ่ม             

6. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดท ารายงานผลโครงการ/กิจกรรม ส่งพร้อมหลักฐานการจ่าย                 
ตามโครงการ  
 7. ก าหนดปฏิทินก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินการด าเนินงาน
ของ สพฐ.เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
             - ไตรมาสท่ี 1   (ตุลาคม – ธันวาคม)      ภายใน 15 มกราคม 
             - ไตรมาสท่ี 2   (มกราคม – มีนาคม)      ภายใน 15 เมษายน  
   - ไตรมาสท่ี 3    (เมษายน – มิถุนายน)   ภายใน 15 กรกฎาคม 
   - ไตรมาสท่ี 4    (กรกฎาคม – กันยายน)   ภายใน 15 ตุลาคม 
 8.การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดท ารายงานผล  
การด าเนินงานโครงการ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จส้ินโครงการ   
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 ระดับสถานศึกษา 
  

 1. กลุ่มนโยบายและแผนส่ือสารให้สถานศึกษารับรู้และเข้าใจตรงกันในกรอบและทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 3. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามรอบปีการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1             
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในส่วน                        
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ท่ี  307 /2562 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
---------------------- 

 ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 
2560 – 2564 ) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 
– 2565 ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  และบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
(พ.ศ. 2563-2565 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4  ดังนี้ 

         1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ.2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีหน้าท่ี ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย เปูาประสงค์  
จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับมติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

     1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4         ประธานกรรมการ 

             1.2 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        รองประธานกรรมการ 
                                                   ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
             1.3 นายสนิท  นิลบุตร          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                กรรมการ 
                                                  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพประจ าปงบบประาาณพพศศศ2563พ-2565พพสพปศนครศรีธรราราชพเขตพ4พพพ                       178 
 

   1.4  นายอ านาจ  สุทิน          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
                                                  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

 1.5  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนอม         กรรมการ 
   1.6  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สิชล 1         กรรมการ
  1.7  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สิชล 2         กรรมการ 
            1.8  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 1                               กรรมการ   
            1.9  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 2                                กรรมการ   

  1.10  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าศาลา 3        กรรมการ     
  1.11  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พรหมคีรี        กรรมการ 
  1.12  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นบพิต า        กรรมการ 
  1.13  นายปิยศักดิ์  สันธานเดชา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง      กรรมการ 
  1.14  นายโสภณ  มีเสน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย       กรรมการ 
  1.15  นายกมล  จันสว่าง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต      กรรมการ 
  1.16  นายมานะจิตต์  รัตนมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนากุน       กรรมการ 
  1.17  นางประทุมมาส  รู้ยิ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทวดาราม       กรรมการ 
  1.18  นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสโมสร       กรรมการ 
  1.19  นายสมศักดิ์  แสงสว่าง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเคียงศิริ       กรรมการ 
  1.20  นายตะวัน  พันธุ์ชูศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก       กรรมการ 
  1.21  นางกัญพิชา  ชูโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว      กรรมการ 
  1.22  นางสาวดารุณี  บุญวิก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอินทนิน       กรรมการ 
  1.23  นางมลิวัลย์  พาศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าตก       กรรมการ 
  1.24  นางสิริวรรณ  มณีโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจอมทอง       กรรมการ 
  1.25  นายวิสุทธิศักดิ์  หวานพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทางขึ้น       กรรมการ 
  1.26  นายประเทือง  รอดเนียม  ครู โรงเรียนท่าศาลา        กรรมการ 
  1.27  นายบุญเลิศ  วีระพรกานต์  ข้าราชการบ านาญ        กรรมการ 
  (กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ ใน กตปน.) 
  1.28  นายอนุห์  บุญคล่อง               ข้าราชการบ านาญ        กรรมการ
             (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.) 
  1.29  นางจินตนา แจ้งใจ                  ข้าราชการบ านาญ                                   กรรมการ 

               (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน.)   
  1.30  นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ         กรรมการ 
  1.31  นายไพโรจน์  คันธิก        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการ 
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   1.32  นางอรศรี  มากเกตุ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
              ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                        

         1.33  นางสาวละออ  คงทอง       นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   1.34  นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล   นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการ      กรรมการ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์   
   1.35  นางวันวิภา  ชะอุ่มดี  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   1.36  นางภัทรพร  ผ่อนผัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ        กรรมการ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   1.37  นายไพรัช  ธุวธาดา           นิติกร ช านาญการ         กรรมการ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   
         1.38  นางนันทนา เสนล้ิน           ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 

  1.39  นายส าราญ  คงเพ็ชร์    ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.40  นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์    ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.41  นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.42  นางถนอมจิตร งามข า         ศึกษานิเทศก์                                                กรรมการ 
  1.43  นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล      ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.44  นางวิยะดา ไกรสร              ศึกษานิเทศก์                                                กรรมการ 
  1.45  นางชัชลี ล้ิมโอภาส             ศึกษานิเทศก์                                               กรรมการ 
  1.46  นางสาวสุพรรณี  จิตต์ต้ัง      ศึกษานิเทศก์                            กรรมการ 
  1.47  นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม    ศึกษานิเทศก์                                               กรรมการ 
  1.48  นางสุพิชา  เนตรวรนันท์     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.49  นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.50  นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต     ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
  1.51  นายธวัชชัย  ใจห้าว     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.52  นางล าใย  หนูน้อย     นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  1.53  นางสุรภี  พรหมสุข     นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ 
  1.54  นางภิรมย์  ยอดพิจิตร     นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ      กรรมการ 
  1.55  นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร     นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ     กรรมการ 
  1.56  นางสุธิดา  ประมัยพิมพ์     นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ      กรรมการ 
  1.57  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ     กรรมการ 
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  1.58  นางนพคุณ  ลายพรหม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ      กรรมการ 
  1.59 นางวริษฐา  มุสิกะปาละ     เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน                 กรรมการ 

        1.60 นายสมชัด  สมประสงค์     นายช่างโยธา ช านาญงาน        กรรมการ 
   1.61  นายจารุวัฒน์ เสนล้ิน           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
   1.62  นางน้อย  ไทยราช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ และอ านวยความสะดวกระหว่างการ
ประชุม มีหน้าท่ีจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม  บันทึกภาพระหว่างการประชุม  สรุปผล จัดพิมพ์
ต้นฉบับ  ออกแบบปก จัดเตรียมสถานท่ีประชุม  อุปกรณ์ เครื่องเสียง  ประกอบด้วย  

    2.1 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   ประธานกรรมการ 

      ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4                  
    2.2 นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ       กรรมการ 

    2.3 นางนพคุณ ลายพรหม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ                 กรรมการ
     2.4 นางวริษฐา มุสิกะปาละ  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน                           กรรมการ                         

    2.5 นายสมชัด สมประสงค์       นายช่างโยธา ช านาญงาน             กรรมการ 

    2.6 นาย่ไตรภพ  มีวาสนา   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์                          กรรมการ 

    2.7 นางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช  เจ้าหน้าท่ีธุรการ           กรรมการ 
    2.8 นายยงยุทธ  ระเห็ดหาญ    ช่างปูน  ช.3          กรรมการ 
    2.9 นายธีรเดช ระเห็ดหาญ        พนักงานขับรถยนต์                           กรรมการ 

    2.10 นายทศชาติ  มั่งพรม    พนักงานขับรถยนต์          กรรมการ 
    2.11 นายจารุวัฒน์ เสนล้ิน    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 

     2.12 นางน้อย  ไทยราช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน้าท่ีในการยืมเงิน เบิกจ่ายเงิน จัดท าแบบรายงานการเดินทาง ตรวจ
รายงาน   การเดินทาง เก็บรักษาและล้างหนี้เงินยืม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุม จัดจ้างท ารูปเล่ม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องด่ืม  ประกอบด้วย   

  3.1 นายสนิท  นิลบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

  3.2 นางสาวพิมพ์ใจ  เชาว์นุกูล     นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ       กรรมการ 
   3.3 นางสุพิธ  ด่านศิระวานิชย์      นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ                 กรรมการ 
   3.4 นายเจษฎา  พุมดวง              เจ้าหน้าท่ีพัสดุ                 กรรมการ 
   3.5 นางน้อย  ไทยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
     3.6 นางสาวจิรวรรณ  ผิวจิตร   นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
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      4. คณะกรรมการฝุายก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ มีหน้าท่ี ก ากับ ติดตาม ให้การ
ด าเนินงานโครงการของบุคลากรท่ีรับผิดชอบภายในกลุ่มเป็นไปตามปฏิทินท่ีก าหนด และรายงานผลให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทราบเป็นรายไตรมาส 
ประกอบด้วย 

    4.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     ประธานกรรมการ  
    4.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคน                    กรรมการ 

    4.3 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน           กรรมการ         

    4.4 นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ       
    4.5 นางน้อย  ไทยราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
                ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                        ส่ัง  ณ  วันท่ี   12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

       

  (นายวิรัตน์  ไกรแก้ว)                                               
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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     คณะผู้จัดท า 

 ที่ปรึกษา 

 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 3. ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย /  ทุกคน 

 คณะท างาน 
          1. นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    นครศรีธรรมราช เขต 4  
     2. นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 3. นางน้อย  ไทยราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 4. นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 5. นางนพคุณ  ลายพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 6. นายสมชัด  สมประสงค์ นายช่างโยธา  ช านาญงาน 
 7. นางวริษฐา  มุสิกะปาละ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 จัดพิมพ์ / ออกแบบรูปเล่ม 
 1. นายจารุวัฒน์   เสนล้ิน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2. นางน้อย  ไทยราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

3. นายไตรภพ  มีวาสนา  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 แผนพฒั
นาคณุ

ภาพการศกึษาประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 


