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บทน ำ 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การส่ือสารของโลก 
เป็นไปแบบไร้พรมแดน อารยประเทศต่างพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ เพื่อแข่งขันล  าหน้า 
ไปสู่อนาคต  ดังนั นการจะพัฒนาให้คนในสังคมไทยเจริญก้าวหน้าปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี 
ท่ีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั งก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั่นเอง  การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นสิทธิ 
ท่ีคนไทยจะได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน ตามกฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี คุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ
ระยะยาว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21”  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564  ได้ด าเนินการตามภารกิจหลัก 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนย่อยประเด็นท่ี 11 เกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนย่อยประเด็นท่ี 12 เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้นโยบาย
ด้านการศึกษาของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มุ่ งสู่วิสัยทัศน์  “ เป็นองค์กรคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค ได้มาตรฐาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” และได้ก าหนดรูปแบบในการขับเคล่ือน เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST 4 
Model ค ติ พ จน์  (Slogan) ว่ า  “ ง าน ไ ด้ ผ ล   ค น เป็ น สุ ข  : Happiness & Achievement”   
โดยได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา 4 จุดเน้น 16 ตัวชี วัด ได้แก่ จุดเน้นท่ี 1 นักเรียนสุขภาพดี  
เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  จุดเน้นท่ี 2 บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จุดเน้นท่ี 3 สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย จุดเน้นท่ี 4  
หนึ่งสถานศึกษา หนึ่ง Best Practice 

  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือฉบับนี  มุ่งใช้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( NEW PNST 4 Model ) บทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เพื่อมุ่งสู่คติพจน์ (Slogan ) ท่ีว่า “งานได้ผล  
คนเป็นสุข” : Happiness & Achievement  

        ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เชต  4
      เมษำยน  2564  
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ส่วนที่ 1 

สภำพกำรจดักำรศึกษำ 
 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ตั งอยู่เลขท่ี 160/4  หมู่ท่ี 1  
ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 โทรศัพท์ 0-7552-1097, 
0-7552-1298, 0-7552-2420 โท รส าร  0-7552-21298 ต่ อ  8 website http://www.pnst4.go.th  
มีพื นท่ี 2,533,577 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 อ าเภอ (อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา  
อ าเภอนบพิต า และอ าเภอพรหมคีรี) 31 ต าบล และ 299  หมู่บ้าน พื นท่ี มี ลักษณะภูมิประเทศ 
ท่ีเป็นภูเขา เนินเขา และท่ีราบชายฝ่ัง ตั งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื นท่ีติดต่อ 
ดังนี  
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย 
  ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ าเภอลานสกา 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เขตพ้ืนท่ีบริกำร    
  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4  มีเขตพื นท่ีบริการ 
ครอบคลุม 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา อ าเภอพรหมคีรี และอ าเภอ
นบพิต า มีโรงเรียน ในสังกัด จ านวน 133 โรง (จัดการเรียนการสอน จ านวน 132 โรง เรียนรวม 
จ านวน  1 โรง) 
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อ ำนำจหน้ำท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4  
 

ส านั ก งาน เขตพื น ท่ี ก าร ศึกษ าประถม ศึกษ าน ครศ รี ธ รรม ราช  เขต4 จัด ตั งขึ น 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน ในเขตพื นท่ีการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั นพื นฐานและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

           ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เป็นหน่วยงานท่ีได้รับ 
การจัดตั งขึ นใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2546 เพื่อรองรับการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  มีเขตความรับผิดชอบอยู่ 5 อ าเภอมีอ านาจตามก าหนดในมาตรา 37  
แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ดังนี  
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพื นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน และความต้องการ 
ของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั งงบประมาณเงินทุนอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในสังกัดเขตพื นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 
รวมทั งก ากับ  ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด 
เขตพื นท่ีการศึกษา 
       4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั นพื นฐาน ในสังกัด             
เขตพื นท่ีการศึกษา รวมทั งหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  และท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในเขตพื นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื นท่ีการศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื นท่ี
การศึกษา 
                 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั งบุคคล  องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื นท่ีการศึกษา 
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 9.  ด าเนินงานและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื นท่ี
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบั ติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐ 
และภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตพื นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ ระบุเป็นหน้าท่ี 
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กำรศึกษำสภำพส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
  

    ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ด าเนินการวิเคราะห์
สถานภาพของเขตพื นท่ีการศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ามีจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี  

จุดแข็ง  (Strengths) 
 1. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ก าหนดบทบาทอ านาจ
หน้าท่ี มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน โดยได้จัดให้บุคลากรปฏิบัติงานตรงตามความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะของต าแหน่งหน้าท่ี สอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนด 
 2. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ และบริบทของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา รวมถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
 3. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ถ่ายทอดนโยบาย  
ลงสู่การปฏิบัติทั งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล ได้อย่างท่ัวถึง โดยใช้กระบวบการ วิธีการ และ
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
 4. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีกระบวนการในการ
บริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบบริหารจัดการสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมาย มาตรฐานส านักงาน และหลักการกระจายอ านาจ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 
 5. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีระบบบริหาร 
ด้านงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการบริหารจัดการ  
ตามระเบียบกฏหมาย ท่ีก าหนด 
 6. ส านั กงาน เขตพื น ท่ี การศึกษาประถม ศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  มี ระบบ 
การติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และ 
นอกหน่วยงาน 
 7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาได้ใช้รูปแบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารงาน บริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เช่น บริหารจัดการโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษา เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานมีทักษะการส่ังการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถงึวัฒนธรรม
หน่วยงาน 
 8. บุคลากรในหน่วยงานมีการจัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาบริหาร
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 9. บุคลากรในส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จัดการ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนดมีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ 
 10. บุคลากรส่วนใหญ่จัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าท่ี 
ตามกฏหมายก าหนดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จสอดคล้องกับสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไม่สามารถจัดให้
บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานเขตพื นที การศึกษาได้ครบ เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบ 
ตามกรอบอัตราก าลังท่ีก าหนด  

2. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้องปรับแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจาก สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม ส่งผล 
ให้การด าเนินการ ไม่ต่อเนื่องจากแผนงานเดิม 
 3. นโยบายจากหน่วยงานระดับสูงขึ นไป  มีการเปล่ียนแปลงหลังจากมีการจัดท าแผนงาน/
โครงการส่งผลให้การขับเคล่ือนต้องปรับเปล่ียนกระทันหนัท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักน้อยกว่าร้อยละ 50  
และในวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
 5. โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ท าให้ระบบบริหาร 
ด้านงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ มีปัญหาบ้างในบางครั ง 
 6. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
 7. การบริหารจัดการบางเรื่อง เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ของทางราชการ  
ท าให้ไม่สามารถจะด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เช่น การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะด าเนินการ 
ให้ส าเร็จได้ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาให้ความเห็นชอบด้วย  
 8. บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าร้อยละ 50 ในวิชาหลักได้ เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกในวิชาหลัก 
 9. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ด้าน ICT และด้านการก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีกรอบอัตราก าลังเฉพาะ 
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โอกำส (Opportunities) 
 1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึ งพอใจท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหว 
ด้านการศึกษาและสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและเปิดเผยหลายช่องทางรวมถึงสถานศึกษา 
จัดการศึกษาดีมีคุณภาพส่งผลให้ประชาชน/ผู้ปกครองให้การยอมรับ มั่นใจ ในส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนจึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน 
 2. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ / มีช่ือเสียงส่งผล 
ให้มีการสมัคร  เข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยมมากกว่าความสามารถในการรับนักเรียน 
 3. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 133  โรงเรียน กระจายอยู่ทุกต าบลเกือบทุกหมู่บ้านส่งผลให้สามารถให้บริการการศึกษา 
ขั นพื นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื นท่ี 
 4. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียน 
ในสังกัด ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 5. นโยบายเรียนฟรี  15 ปี  อย่ างมี คุณภาพของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่าย 
ของผู้ปกครอง 
 6. นโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านเพิ่มโอกาสได้ก าหนดเป้าหมายรวมให้คนไทยทุกคนมีโอกาส
และความสามารถเข้าถึงการศึกษาขั นพื นฐานท่ีมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกันส่งผล 
ให้ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ในพื นท่ีรับผิดชอบได้รับการศึกษาขั นพื นฐานอย่างท่ัวถึง 
 7. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.กระตุ้นโรงเรียนบริหารจัดการได้มาตรฐานส่งผล 
ให้ระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ น 
 8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน  
และสามารถลดอัตราการออกกลางคัน 
 9. สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้โรงเรียน 
มีแหล่งเรียนรู้วิชาเกษตรและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพอิสระ 
 10. สังคมโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตร ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการด ารงชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชนบทได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 11. สังคมโดยภาพรวมเห็นคุณค่าประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุนการศึกษา 
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 12. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
 13. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายและตลอดเวลา 
 14. ภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น /ปราชญ์ ชาวบ้ าน  มีหลากหลายส่งผลให้ โรงเรียนสามารถ 
ใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตให้กับนั กเรียน สอดคล้องกับท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
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อุปสรรค (Threats) 
 1. ชุมชนรอบโรงเรียนบางพื นท่ีมีความสุ่มเส่ียงเรื่องอบายมุข  ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน 
 2. นโยบายการจัดการศึกษา ก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นเข้ามาจัดการศึกษา  
การคมนาคมมีความสะดวก ประชากรมีอัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ น                              
 3. ผู้ปกครองท่ีมีความพร้อม นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บางแห่งให้การสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารแก่โรงเรียนน้อย 
 5. จุดเน้นของนโยบายเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีการเปล่ียนแปลงบ่อย  
ท าให้การขับเคล่ือนตามนโยบายไม่มีคุณภาพเต็มท่ี 
 6. นโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและ
ชุมชนในท้องถิ่น ท าให้เกิดข้อขัดแย้งเนื่องจากผู้น าชุมชน และผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลท่ีแท้จริง 
 7. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิ เทศก์มี วิทยฐานะ ไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา  
มาตรา 38 ค (2) ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 8. รัฐบาลก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวเท่ากันส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุ นนักเรียน 
ด้อยโอกาส ไม่เพียงพอ 
 9. แนวโน้มเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี ยสูงขึ น อัตราการว่างงานสูง ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียน
บางส่วนไม่มีงานท า ไม่สามารถสนับสนับสนุนการเรียนการสอนของนัเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 10. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มีกรอบงบประมาณประจ าปีเป็นค่าใช้จ่าย
หมวดเงินเดือนมากกว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้มีงบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้อย 
 11. แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้นักเรียนลดลง ท าให้โรงเรียน  
ขนาดเล็กเพิ่มขึ น 
 12. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถส่ือสารได้อย่างรวดเร็วและก้าวไกล ส่งผล 
ให้นักเรียนบางกลุ่มเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST 4 Model                        8 
 

กลุ่ม            
อ านวยการ 

 

กลุ่มนโยบาย            
และแผน 

 

กลุ่มบริหาร            
งานบุคคล 

 

กลุม่บริหาร            
งานการเงิน 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พ่ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

กลุ่มกฎหมาย   
   และคดี 

 

กลุ่ม 
นิเทศตดิตามและ

ประเมินผลฯ 

 

กลุม่ 
ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

 

กลุม่ 
ส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล ฯ 

กลุม่ 

พฒันาครูและ

บคุลากรฯ 

 

เครือข่าย
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 
ท่าศาลา 1  

 

 

  

 

 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
15 แห่ง 

เครือข่าย
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 
ท่าศาลา 2 

 

เครือข่าย
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา   
ท่าศาลา 3 

 

เครือข่าย
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา  
สิชล 1 

 

เครือข่าย
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา  
สิชล 2 

เครือข่าย
พัฒนา
คณุภาพ

การศึกษา 
นบพิต า 

 

เครือข่าย
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 
ขนอม 

 

เครอืข่าย
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 
พรหมคีร ี

 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
15 แห่ง 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
16 แห่ง 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
20 แห่ง 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
20 แห่ง 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
17 แห่ง 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
18 แห่ง 

สถานศึกษา
ขั นพื นฐาน 
12 แห่ง 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พ่ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พื นที่การศึกษาประถมศึกษา 

โครงสร้ำงกำรบรหิำรของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
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ข้อมูลโรงเรียน 

 ตำรำงที่ 1  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

         กลุ่มเครือข่ำย จ ำนวน  (โรงเรียน) สถำนที่ต้ังกลุ่มเครือข่ำย 

          ขนอม 17 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 
          สิชล 1 20 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
          สิชล 2 20 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 
          ท่าศาลา 1 15 โรงเรียนวัดดอนใคร 
          ท่าศาลา 2 15 โรงเรียนท่าศาลา 
          ท่าศาลา 3 16 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 
          พรหมคีรี 18 โรงเรียนบา้นคลองแคว 
          นบพิต า 12 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 

รวมทั้งสิ้น 133  

   ที่มำ : กลุ่มนโยบายและแผน  
  
แผนภูมิท่ี 1  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

 

จากข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่า  
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีโรงเรียนในสังกัดมากท่ีสุด คือ กลุ่มเครือข่ายสิชล 1  
และกลุ่มเครือข่ายสิชล 2 จ านวน 20 โรงเรียน เท่ากัน รองลงมาคือกลุ่มเครือข่ายพรหมคีรี  จ านวน  
18 โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายขนอม จ านวน 17 โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายท่าศาลา 1 และกลุ่มเครือข่าย
ท่าศาลา 2 จ านวน 15 โรงเรียน เท่ากัน กลุ่มเครือข่ายท่าศาลา 3 จ านวน 16 โรงเรียน และกลุ่ม
เครือข่ายนบพิต า จ านวน 12 โรงเรียน ตามล าดับ 
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   ตำรำงที่ 2  แสดงจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมขนำดนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ขนำดโรงเรียน จ ำนวน  (โรงเรียน) 

 1. นักเรียน     1 – 120       คน  63 
 2. นักเรียน  121 – 200       คน  41 
 3. นักเรียน  201 – 300       คน  14 
 4. นักเรียน  301 – 499       คน   9 
 5. นักเรียน  500 – 1,499     คน   5 
 6. นักเรียน  1,500 – 2,499   คน   1 
 7. นักเรียน  2,500  คนขึ นไป  - 

รวม 133 
   ที่มำ : กลุ่มนโยบายและแผน  (ข้อมูล ณ 20 ก.ค.63)     

แผนภูมิท่ี 2  แสดงจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมขนำดนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
       

จากข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดนักเรียน พบว่าขนาดโรงเรียนท่ีมีนักเรียน 
มากท่ีสุด คือ นักเรียนตั แต่ 1 – 120 คน จ านวน 63 โรงเรียน รองลงมาคือ นักเรียน 121 – 200 คน 
จ านวน 41 โรงเรียน นักเรียน 201 - 300 คน จ านวน 14 โรงเรียน นักเรียน 301 – 499 คน  
จ านวน 9 โรงเรียน นักเรียน 500 – 1,499 คน จ านวน 5 โรงเรียน และ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน 
จ านวน 1 โรงเรียน ตามล าดับ 
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ข้อมูลครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ  

 
  บุคลำกรในสถำนศึกษำ จ ำนวน  (คน) 

  ผู้บริหาร   125 
  ข้าราชการครู (ครูผู้สอน/ครูผู้ช่วย) 1,166 
  บุคลากรอื่น ๆ    279 
                        รวม 1,570 

    ที่มำ : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (ข้อมูล ณ  1 ต.ค. 63) 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ  
 
 

 
 
 

จากข้อมูลจ านวนบุคลาการในสถานศึกษา พบว่าบุคลากรในสถานศึกษาประเภทข้าราชการครู 
(ครูผู้สอน/ครูผู้ช่วย) มีจ านวนบุคลากรมากท่ีสุด คือ จ านวน 1,166 คน รองลงมาคือ บุคลากรอื่น ๆ 
จ านวน 279 คน และ ผู้บริหาร จ านวน 125 คน ตามล าดับ  
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ตำรำงที่ 4 แสดงบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
 
 

  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำนวน  (คน) 

  ผู้บริหารการศึกษา     4 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (1)    14 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (2)    28 
  บุคลากรอื่น ๆ     16 
                           รวม    62 

    ที่มำ : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (ข้อมูล ณ  1 ต.ค. 63) 
 

ตำรำงที่ 4 แสดงบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 
 

              
 

จากข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื น ท่ีการศึกษา พบว่าประเภทบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น 38 8 (2) มีจ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวน 28 คน รองลงมาคือ บุคลากรอื่น ๆ 
จ านวน 16 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 8 (1) จ านวน 14 คน และผู้บริหาการศึกษา  
จ านวน 4 คน ตามล าดับ 
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ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ (ผู้บริหาร + ข้าราชการครู) 
 

วุฒิกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม 

  ปริญญาเอก   1   3  4 
  ปริญญาโท 88 257 345 
  ปริญญาตรี 191 751 942 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   - -   - 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   - -   - 

รวม 280 1,011 1,291 
   ที่มำ : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ 1 ต.ค.63) 
 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ (ผู้บริหาร + ข้าราชการครู) 

 

 
 
            จากข้อมูลจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษา (ผู้บริหาร + ข้าราชการครู) 

พบว่า ข้าราชการครูในสถานศึกษา มีวุฒิการศึกษาตั งแต่ระดับปริญญาตรีขึ นไปทุกคน โดยมี 
วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีมากท่ีสุด คือ จ านวน 942 คน รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน  
345 คน และปริญญาเอก จ านวน 4 คน ตามล าดับ 
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ข้อมูลนักเรียน 

 ตำรำงที่ 6  แสดงจ ำนวนนักเรียน/หอ้งเรียน ปกีำรศึกษำ 2563 
 

 
ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 

 
ห้องเรียน 

ชำย หญิง รวม 
  อนุบาล 1 197 204 401 44 
  อนุบาล 2 561 520 1,081 115 
  อนุบาล 3 970 842 1,812 135 
  รวมก่อนประถม 1,728 1,560 3,294 294 
  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,616 1,502 3,118 164 
  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,651 1,549 3,200 163 
  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,623 1,447 3,070 161 
  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,518 1,407 2,925 157 
  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,581 1,427 3,008 162 
  ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,605 1,375 2,980 162 
  รวมประถมศึกษำ 9,594 8,707 18,301 969 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 448 338 786 33 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 363 277 640 32 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 310 244 554 31 
  รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,121 859 1,980 96 

รวมทั้งสิ้น 12,443 11,132 23,575 1,359 

  ที่มำ : กลุ่มนโยบายและแผน    (ข้อมูล ณ 20 ก.ค. 63) 
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงจ ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2563 
 
 
 

 
 

 
จากข้อมูลจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่านักเรียนระดับชั นประถมศึกษา 

มากท่ี สุด จ าระ ดับนวน  18,301 คน รองลงมาคือระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  3,284 คน  
และมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 1,980 คน ตามล าดับ และเมื่ อ เปรียบ เทียบจ านวนนัก เรียนชาย 
กับนักเรียนหญิงแล้วพบว่านักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง คือนักเรียนชาย จ านวน 12,443 คน 
นักเรียนหญิง จ านวน 11,132 คน   
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ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 

ตำรำงที่  7 แสดงข้อมูลกำรอ่ำนออกเสียงของนกัเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 6  
  

 
ระดับ  
ชั้น 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 
(ข้อมลู ณ  31 ส.ค. 

2560) 

ปีกำรศึกษำ 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 

2562) 

ปีกำรศึกษำ 2563 
(ข้อมูล ณ  30  ส.ค. 

2563) 

เปรียบ   
เทียบปี

กำรศกึษำ 
2562/2563    

( + / - ) 
นักเรียน 
(คน) 

กำรอ่ำน
ออก
เสียง 
(คน) 

ร้อย
ละ 

นักเรียน 
(คน) 

กำรอ่ำน
ออก
เสียง 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

กำรอ่ำน
ออกเสียง 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ป.1 2,872 2,660 92.62 3,166 2,991 94.47 2,992 2,929 97.89 3.42 
ป.2 2,779 2,708 97.45 2,890 2,796 96.75 2,956 2,865 96.92 0.17 
ป.3 2,791 2,765 99.07 2,667 2,632 98.69 2,780 2,687 96.65 -2.03 
ป.4 3,007 2,980 99.10 2,694 2,676 99.33 2,652 2,621 98.83 -0.05 
ป.5 2,805 2,788 99.39 2,746 2,718 98.98 2,678 2,663 99.44 0.46 
ป.6 2,867 2,857 99.65 2,949 2,935 99.53 2,694 2,663 98.85 -0.68 
รวม  17,121 16,758 97.88 17,112 16,748 97.96 16,752 16,428 98.07 0.14 

     ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

แผนภูมิท่ี  7 แสดงข้อมูลกำรอ่ำนออกเสียงของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 6  
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แผนภูมิแสดงร้อยละการอ่านออกเสียงของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

 

จากข้อมูลการอ่านออกเสียงของนักเรียน ระดับชั นประถมศึกษาปี ท่ี  1 – 6 พบว่า  
ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ  98.07  รองลงมาคือปีการศึกษา 2561
นักเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  97.88 และปีการศึกษา 2562  นกัเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  97.96   
และเมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 แล้ว พบว่า  
ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนาเพิม่ขึ นจากปีการศึกษา 2562 เฉล่ียทุกระดับชั น 0.14  



 
 
 
 

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST 4 Model                        17 
 

ตำรำงที่  8 แสดงข้อมูลกำรอ่ำนรู้เร่ืองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 6   
 

 
ระดับ  
ชั้น 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 
(ข้อมูล ณ  31 ส.ค. 

2560) 

ปีกำรศึกษำ 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีกำรศึกษำ 2563 
(ข้อมลู ณ  30  ส.ค. 2563) 

เปรียบ   
เทียบปี

กำรศึกษำ 
2562/2563    

( + / - ) 
นักเรียน 
(คน) 

กำรอ่ำน 
รู้เรือง 
(คน) 

ร้อย
ละ 

นักเรียน 
(คน) 

กำรอ่ำน 
รู้เรือง 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

กำรอ่ำน 
รู้เรือง 
(คน) 

ร้อยละ  

ป.1 2,872 2,794 97.42        
ป.2 2,779 2,715 97.70 2,890 2,723 94.22 2,956 2,821 95.43 1.21 
ป.3 2,791 2,744 98.32 2,667 2,592                  97.19          2,780 2,683 96.51           -0.68 

ป.4 3,007 2,834 94.25 2,694 2,588               96.07          2,652 2,560 96.53          0.47 
ป.5 2,805 2,703 96.36 2,746 2,518 91.70 2,678 2,610 97.46 5.76 
ป.6 2,867 2,803 97.77 2,949 2,845 96.47 2,694 2,603 96.62 0.15 
รวม  17,121 16,593 96.92 13,946 13,266 95.12 13,760 13,277 96.49 1.37 

    ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

แผนภูมิท่ี  8 แสดงข้อมูลกำรอ่ำนรู้เร่ืองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 6   
 
 

 
 

จากข้อมูลการอ่ านรู้ เรื่องของนัก เรียน ระดับ ชั นประถมศึกษาปี ท่ี   1  – 6 พบว่ า  
ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ  96.92  รองลงมาคือปีการศึกษา 2563 
นักเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  96.49 และปีการศึกษา 2562  นกัเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  95.12   
และเมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 แล้ว พบว่า  
ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนาเพิม่ขึ นจากปีการศึกษา 2562 เฉล่ียทุกระดับชั น 1.37  
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ตำรำงที่  9 แสดงขอ้มูลกำรเขียนค ำของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 3  
 

 
ระดับ  
ชั้น 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 
(ข้อมูล ณ  31 ส.ค. 2560) 

ปีกำรศึกษำ 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีกำรศึกษำ 2563 
(ข้อมูล ณ  30  ส.ค. 

2563) 

เปรียบ   
เทียบปี

กำรศึกษำ 
2562/2563    

( + / - ) นักเรียน 
(คน) 

กำร
เขียนค ำ 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

กำรเขียน
ค ำ 

(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

กำรเขียน
ค ำ 

(คน) 

ร้อย
ละ 

ป.1 2,872 2,524  87.88  3,166 2942 92.92 2,992 2,918 97.53 4.60 
ป.2 2,779 2,584 92.98  2,890 2652 91.76 2,956 2,612 88.36 -3.40 
ป.3 2,791 2,629 94.20     2,667 2512 94.19 2,780 2,366 85.11 -9.08 
ป.4           

ป.5           

ป.6           

รวม  8,442 7,737 91.65 8,723 8,106 92.93 8,728 78.96 90.47 -2.46 
    
  ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี  9 แสดงข้อมูลกำรเขียนค ำของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 3  
 
 
 
 

     

จากข้อมูลการเขียนค าของนักเรียน ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 พบว่า ในปีการศึกษา 
2562 นักเรียนมี ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ  90.47  รองลงมาคือปีการศึกษา 2561 นักเรียน 
มีค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  91.65 และปีการศึกษา 2563  นักเรียนมี ค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  90.47    
และเมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 แล้ว พบว่า  
ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนาลดลงจากปีการศึกษา 2562 เฉล่ียทุกระดับชั น -2.46  
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ตำรำงที่  10 แสดงข้อมูลกำรเขียนเร่ืองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 6 
 

 
ระดับ  
ชั้น 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 
(ข้อมลู ณ  31 ส.ค. 

2560) 

ปีกำรศึกษำ 2562 
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีกำรศึกษำ 2563 
(ข้อมูล ณ  30  ส.ค. 2563) 

เปรียบ   
เทียบปี

กำรศึกษำ 
2562/2563    

( + / - ) นักเรียน 
(คน) 

กำรเขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อย
ละ 

นักเรียน 
(คน) 

กำรเขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

กำรเขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ป.1 2,872 2,677 93.21        

ป.2 2,779 2,676 96.29 2,890 2,677 92.63 2,956 2,740 92.69 0.06 

ป.3 2,791 2,747 98.42 2,667 2,600 97.49 2,780 2,655 95.5 -1.98 

ป.4 3,007 2,934 97.57 2,694 2,616 97.10 2,652 2,587 97.55 0.44 

ป.5 2,805 2,770 98.75 2,746 2,694 98.11 2,678 2,624 97.98 -0.12 

ป.6 2,867 2,835 98.88 2,949 2,920 99.02 2,694 2,647 98.26 -0.76 

รวม  17,121 16,639 97.18 13,964 13,507 96.85 13,760 13,253 96.32 - 0.53 
     ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

แผนภูมิท่ี  10 แสดงข้อมูลกำรเขียนเร่ืองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1 - 6 
 

 
 

     
จากข้อมูลการ เขียน เรื่องของนั ก เรียน  ระ ดับ ชั นประถมศึกษาปี ท่ี   1  – 6 พบว่ า  

ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ  97.18  รองลงมาคือปีการศึกษา 2562 
นักเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  96.85 และปีการศึกษา 2563  นกัเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย คือ  96.32   
และเมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 แล้ว พบว่า  
ในปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนาลดลงจากปีการศึกษา 2562 เฉล่ียทุกระดับชั น -0.53  
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ตำรำงที่ 11 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
               ของ สพป.นครศรีธรรมรำชเขต 4 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด   
               ระดับ สพฐ. ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร และระดับประเทศ  

 

     ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที ่6 
                 สพป.นครศรีธรรมรำชเขต 4 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด   
                 ระดับ สพฐ. ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร และระดับประเทศ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย4 วิชา
สพป.นศ.4 60.51 41.84 31.41 40.63 43.60
จังหวัด 59.24 39.93 30.81 40.06 42.51
สพฐ. 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02
กระทรวงศธ. 56.28 43.67 30.16 38.89 42.25
ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13

60.51
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ระดับ จ ำนวน 
ผู้เขำ้สอบ 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ยรวม      
4 วิชำ 

สพป.นศ.4 1,395 60.51 41.84 31.41 40.63 43.60 
จังหวัด 7,327 59.24 39.93 30.81 40.06 42.51 
สพฐ. 317,624 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 
กระทรวงศธ. 441,260 56.28 43.67 30.16 38.89 42.25 
ประเทศ 495,223 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

ผลการเปรียบเทียบ สูงกว่า 
ทุกระดับ 

สูงกว่าระดับ
จังหวัด และ
ระดับ สพฐ. 

สูงกว่า 
ทุกระดับ 

สูงกว่า 
ทุกระดับ 

สูงกว่า 
ทุกระดับ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปี ท่ี 6  
ปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีคะแนน
เฉล่ียรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 43.60 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉล่ียรวมระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.  
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ และระดับประเทศ 

          เมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ีย 60.51 คะแนนเฉล่ียสูงกว่า 
ทุกระดับ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ีย 41.84 คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.  
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 31.41 คะแนนเฉล่ียสูงกว่าทุกระดับ วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 
40.63 คะแนนเฉล่ียสูงกว่าทุกระดับ 
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ตำรำงที ่12 แสดงผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
              ชัน้ประถมศกึษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ  2561 – 2563  
  

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ ผลต่ำง ปี 2562-2563 
2561 2562 2563 

ภาษาไทย 57.80 50.00 60.51 10.51 
ภาษาอังกฤษ 36.47 31.84 41.84 10.00 
คณิตศาสตร์ 39.23 33.18 31.41 -1.77 
วิทยาศาสตร์ 39.78 34.80 40.63 5.83 

เฉลี่ยรวม 43.32 37.46 43.60 6.14 
     

แผนภูมิที่ 12 แสดงผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
             ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 กำรศึกษำ  2561 – 2563 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม 4 

วิชา
2561 57.80 36.47 39.23 39.78 43.32
2562 50.00 31.84 33.18 34.80 37.46
2563 60.51 41.84 31.41 40.63 43.60
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ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 – 2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉล่ียรวม 4 วิชา คิดเป็น 
ร้อยละ 43.60  โดยคะแนนเฉล่ีย 4 วิชา สูงกว่าปีการศึกษา 2561 และ 2562  
 เมื่ อ เปรียบเทียบคะแนน เฉล่ียแต่ละวิชา พบว่า  ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 และ 2562  ส่วนวิชา
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าทุกปีและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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  ตำรำงท่ี  13  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของ สพป.นครศรีธรรมรำชเขต 4 ปีกำรศึกษำ 2563 
                   เปรียบเทียบกับระดับ สพฐ./ประเทศ  
 
ระดับ จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ยรวม      

4 วิชำ 
สพป.นศ.4 155 54.62 29.15 19.66 27.87 32.83 

จังหวัด 6,779 59.75 35.42 28.30 31.66 38.78 
สพฐ. 253,689 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 
กระทรวงศธ. 319,132 54.81 34.85 25.90 30.14 36.43 
ประเทศ 357,051 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

ผลการเปรียบเทียบ 
สูงกว่า

ระดับประเทศ 
ต่ ากว่า 

ทุกระดับ 
ต่ ากว่า 

ทุกระดับ 
ต่ ากว่า 

ทุกระดับ 
ต่ ากว่า 

ทุกระดับ 
     ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับ สพป.นศ.4 ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับ

กระทรวงศกึษำธิกำร และระดับประเทศ 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉล่ียรวม 4 วิชา
สพป.นศ.4 54.62 29.15 19.66 27.87 32.83
จังหวัด 59.75 35.42 28.30 31.66 38.78
สพฐ. 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33
กระทรวงศธ. 54.81 34.85 25.92 30.14 36.43
ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01

54.62
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    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3  
ปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีคะแนน
เฉล่ียรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 32.83 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียรวมระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ และระดับประเทศ 
          เมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ีย 54.62 ซึ่งคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ีย 29.15 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าทุกระดับ วิชาคณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉล่ีย 19.66 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าทุกระดับ วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 27.87 คะแนน
เฉล่ียต่ ากว่าทุกระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST 4 Model                        25 
 

 ตำรำงท่ี  14  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
                   ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ  2561 – 2563  
 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ ผลต่ำง ปี 2562-2563 
2561 2562 2563 

ภาษาไทย 51.54 52.66 54.62 1.96 
ภาษาอังกฤษ 26.96 28.09 29.15 1.06 
คณิตศาสตร์ 24.99 21.03 19.66 -1.37 
วิทยาศาสตร์ 34.69 28.04 27.87 -0.17 

เฉลี่ยรวม 34.55 32.46 32.83 0.37 
   ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
แผนภูมิที่ 14 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 4 วิชา
2561 51.54 26.96 24.99 34.69 34.55
2562 52.66 28.09 21.03 28.04 32.46
2563 54.62 29.15 19.66 27.87 32.83

54.62
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 ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉล่ียรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
32.83  โดยคะแนนเฉล่ีย 4 วิชา สูงกว่าปีการศึกษา 2562 แต่ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแต่ละวิชา พบว่า ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 และ 2562  ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าทุกปีและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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ตำรำงที่ 15 แสดงผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
             ของ สพป.นครศรีธรรมรำชเขต 4 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ท่ี ระดับ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย 
รวมควำมสำมำรถ 

2 ด้ำน 
1 ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

2 สพฐ. 41.30 47.76 44.53 

3 ศึกษาธิการภาค 5 42.01 49.46 45.73 

4 จังหวัดนครศรีธรรมราช 43.08 50.37 46.73 

5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 42.66 50.44 46.55 

6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 41.38 49.08 45.23 

7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 51.90 56.64 54.27 

8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 42.70 50.01 46.36 
     ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แผนภูมิท่ี 15 แสดงผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (NT) ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3   
             ของ สพป.นครศรีธรรมรำชเขต 4 ปีกำรศึกษำ 2563 
  

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน

ประเทศ 40.47 47.46 43.97

สพฐ. 41.30 47.76 44.53

ศึกษาธิการภาค 5 42.01 49.46 45.73

จ.นครศรีธรรมราช 43.08 50.37 46.73

สพป.นศ.1 42.66 50.44 46.55

สพป.นศ.2 41.38 49.08 45.23

สพป.นศ.3 51.90 56.64 54.27

สพป.นศ.4 42.70 50.01 46.36
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   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 พบว่า ส านกังานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีคะแนนเฉล่ีย 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ ระดับสพฐ. และ
ระดับศึกษาธิการภาค 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ 4 เขตพบว่า มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 1 และสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  
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  ตำรำงท่ี 16 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 
                   

ปีกำรศึกษำ 2562 2563 ค่ำพัฒนำ  
ปี 2563-2562 

ด้านคณิตศาสตร์ 49.18 42.70 -6.48 

ด้านภาษาไทย 49.74 50.01 0.27 

รวมความสามารถ 2 ด้าน 49.46 46.36 -3.10 

     ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 
2562 - 2563 

                   

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย
รวมความสามารถ 2 

ด้าน
2562 49.18 49.74 49.46
2563 42.70 50.01 46.36

49.18 49.74 49.46
42.70

50.01 46.36
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 พบว่า ความสามารถรวม 2 ด้าน 

 มีคะแนนเฉล่ีย 43.36 ซึ่งคะแนนเฉล่ียรวมต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.10 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 42.70 ด้านภาษาไทย   

มีคะแนนเฉล่ีย 50.01  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2563 
ด้านภาษาไทย มีคะแนนสูงกว่า ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.27 ด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนน 
ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.48 
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ข้อมูลด้ำนสุขภำพของนักเรียน 

ตำรำงที ่17  แสดงผลภำพรวมภำวะทุพโภชนำกำรของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 

 

ปีการศึกษา 

ร้อยละของจ านวนกัเรียน 

ผอม เตี ย 
เริ่มอ้วน 
=>อ้วน 

ผอม
และเตี ย 

อ้วน
และเตี ย 

ไม่มีภาวะ
โภชนาการ 

มีภาวะ
โภชนาการ 

พ.ศ. 2561 4.61 3.39 9.21 2.50 3.70 76.78 23.42 
พ.ศ. 2562 5.06 3.14 10.79 2.65 3.34 75.02 24.98 
พ.ศ. 2563 4.98 2.67 11.66 2.37 3.44   

 

แผนภูมิท่ี 17  แสดงผลภำพรวมภำวะทพุโภชนำกำรของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 
 

 
 

จากข้อมูลภาวทุพโภชนาการของนักเรียน พบว่า นักเรียนเตี ยมีแนวโน้มลดลงทุกปี  
ในขณะเดียวกันพบว่านักเรียนเริ่มอ้วน=>อ้วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ นทุกปี และเมื่อเปรียบเทียบภาวทุพ
โภชนาการของนักเรียนพบว่า ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีภาวทุพโภชนาการสูงกว่า ปีการศึกษา 
2561 คือ นักเรียนมีภาวทุพโภชนาการร้อยละ  24.98 และร้อยละ  23.42 ตามล าดับ ทั งนี  
ในปีการศึกษา 2563 มี เพียงผลการประเมินความผอม เตี ย อ้ วน ของนักเรียน แต่ยังไม่มี 
ผลการประเมินภาวะทุพโภชนาการ 
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ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมค ำรับองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 
ตำรำงที่ 18  แสดงผลกำรด ำเนินงำนตัวชีวั้ดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (KRS)   

             

     
    ตัวชี้วัด 

ค่ำคะแนน 
ปีงบประมำณ 

2560 
ปีงบประมำณ 

2561 
ปีงบประมำณ 

2562 
ปีงบประมำณ 

2563 
KRS      3.99537 4.14216 4.51045 4.41773 

 
ท่ีมำ : กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน 
 
แผนภูมิท่ี 18  แสดงผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (KRS)   
ปีงปบระมำณ พ.ศ. 2561-2563 
 

 
 

จากข้อมูลผลการประเมินด าเนินงานตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS) 
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนประเมินสูงสุด คือ 4.51045 รองลงมาคือปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 คือ 4.14216 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 4.41773  
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      ส่วนที่ 2 
                            นโยบำยที่เกีย่วข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

1. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
    ประกำศ ณ วันท่ี  27  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 

เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12  
แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท า
แผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั งขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่ง
เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี  

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทย 
สู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั งนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒ นาในทุกมิ ติ  เป็นคนดี คนเก่ ง มี คุณภาพ  
และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนดังนั น ในการเร่งรัด
การท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดัน 
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี  

1. ปรับรื อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ  
ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
รวมทั งกระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
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ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มากยิ่งขึ น 

3. ปรับรื อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั งพัฒนาสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

4. ปรับรื อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม 
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (เพื่มเติม) 
ประกำศ ณ วันที่  6 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
“5.ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผล 

ตามนโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษา 
ท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย 

• ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการท่ีเกี่ ยวข้องกับการศึกษาได้ 
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื นท่ี 

• ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒน
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill 
และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั งนี  เพื่ อส่งต่อความรู้ ไปยังผู้ เรียนให้ เป็นคนดี คนเก่ ง  
และคนท่ีมีคุณภาพ 

• เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์ม ดิ จิ ทั ล (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวประเทศ 
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จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
• พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

• จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์  http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและ 
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษา 
มีทางเลือกในการเรี ยนรู้ ท่ี หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา 
เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

• ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล 
สู่ความเปน็เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

• จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื นฐานท่ีจ าเป็น” 

2. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัย
ทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปญัหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั งเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและ
หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน 
ให้เป็น “การศึกษาขั นพื นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกกษาขั นพื นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565 ดังนี  

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู ละบุคลากรทางการศึกษา  
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อ 
การมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบติัใหม่และโรคอุบัติซ  า 

2. ด้ำนโอกำส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุคน มีพัฒนาการท่ีดี ทั งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน  

อย่างมี คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ ออาชีพ สามารถวิ เคราะห์ตนเอง 
เพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั งส่งเสริม 
และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข่งขัน 
ของประเทศ 

http://www.deep.go.th/
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2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา 
ขั นพื นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื นฐานในการประกอาอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ทัศนคติท่ีถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น  
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื น ท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคล่ือนบนฐานข้อมลูสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพื นท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนชั นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาทั งตั งในพื นท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน  

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั นพื นฐาน 
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3. แผนพัฒนำกำรศึกษำ  (พ.ศ.2562 -2565)  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

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

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

ของชาติและนานาชาติ  โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ คุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ 
ของสังคมไทย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วม 
และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ตลอดชีวิต โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคมและตลาดแรงงานทั งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ  และนานาชาติ  

4. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให้ทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วม 

เป้ำประสงค์หลัก (Goal)  
1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิถีชีวิตพอเพียง  
4. หน่วยงานทางการศึกษามีองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม สนับสนุน 

การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับ 

ของการศึกษาและนานาชาติ 
2. หน่ วยงานทางการ ศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามทัีกษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และน าผลการวิจัย นวัตกรรม

มาใช้ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร 

จัดการศึกษา 
8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย              

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
         10. หน่วยงานการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษาท่ียกระดับสู่ความเป็น
สากล 
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4. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 -2565   
    ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4     

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ร่วมกันก าหนดทิศทาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565   ดังนี      

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค ได้มาตรฐาน  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  

ในศตวรรษท่ี 21  
 4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล  า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็มืออาชีพ 
 6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

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

 ค่ำนิยมองค์กร 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง  เข้าถึงพึ่งได้”  

 ค ำนิยำม 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง” หมายถึง เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้าและมีเอกภาพ 
 “เข้าถึงพึ่งได้” หมายถึง  ทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกันและพึงพอใจ 
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ส่วนที ่3 
                        ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั งภายนอก/ภายใน (SWOT)  ของส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานั น  เพื่อส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค  
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ น 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จึงได้ร่วมกันก าหนด
ทิศทางการพัฒนา เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทภายใต้นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและ 
ลดความเหล่ือมล  าทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี เป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งเป้าหมายคือผู้เรียน 
ทุกช่วงวัย และตามแผนแม่บทท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมุ่งมั่นในการพัฒนา
การศึกษาขั นพื นฐานให้เป็นการศึกษาขั นพื นฐานวิถีใหม่  วีถีคุณภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งนโยบายและแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย 
จะได้รับการพัฒนาทุกมิติ  เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืน การสังเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  สู่การออกแบบโมเดลโดยใช้  NEW PNST 4 Model 
เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ท่ีสอดคล้องกับบริบทและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเป็นแนวทาง 
การใช้ NEW PNST 4 Model ส าหรับเป็นนวัตกรรมการบริหารไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

NEW PNST 4 Model เป็นรูปแบบการบริหารจัดการวิถีใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามคติพจน์ “งานได้ผล  
คน เป ็นส ุข” (Happiness & Achievement) ประกอบด้วย 7 องค ์ประกอบ ค ือ  เคร ือข ่าย 
(Network) ความเป็นธรรม (Equity) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Need) คณะท างาน (Staff) และ ทีมงาน (Teamwork) โดยมี  
4 จุดเน้น คือ จุดเน ้นที่ 1 นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีว ิน ัย ใส่ใจสิ ่งแวดล้อม จุดเน ้นที่ 2 
บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้ร ับการยกย่องเชิดชูเกียรติจุดเน ้นที่ 3 
สถานศึกษาสะอาด สวยงามและปลอดภัย และจุดเน้นที่ 4 หนึ่งสถานศึกษา หนึ่ง Best Practice  
โดยมีรูปแบบดังนี  
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รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST4 Model 
 

 

 
 

NEW PNST 4 Model  
งำนได้ผล คนเป็นสุข : Happiness & Achievement 

....................................................................... 
คติพจน์ (Slogan) 
“งำนได้ผล คนเป็นสุข” 

ค ำนิยำม : งำนได้ผล (Achievement) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ ของการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา และมาตรฐานส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา รวมทั งผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ใน 4 จุดเน้น 16 ตัวชี วัดของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
     : คนเป็ นสุข  (Happiness) หมายถึง นั ก เรียน  บุ คลากรและ ผู้มี ส่ วน ได้ ส่วน เสีย 
(Stakeholder) มีความสุขกาย สุขใจ และสุขนิสัย พึงพอใจต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย จงรักภักดี
ต่อองค์กร เอื ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน รักความสะอาด 
ปราศจากเชื อโรคและอุบัติภัย มีขวัญและก าลังใจดี 
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ควำมหมำยของ NEW PNST 4  Model 

 N : Network  หมายถึง ครือข่าย (Network) หมายถึง  เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา  ดังนี  
        1. เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ได้แก่ 

    1.1 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 8 เครือข่าย ได้แก่ 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1 - 3 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี  
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานบพิต า  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1-2  เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม 

    1.2 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน  
5 อ าเภอ (ท่าศาลา พรหมคีรี นบพิต า สิชล และขนอม) 

    1.3 สโมสรลูกเสืออ าเภอ จ านวน 5 อ าเภอ (ท่าศาลา พรหมคีรี นบพิต า สิชล และขนอม)  
    1.4 สโมสรลูกเสือเขตพื นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   

  
     2. เครือขำ่ยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก  ได้แก่  
             2.1 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ขนอม) 
    2.2 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน โรงเรียนเอกชน 
   2.3  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  (กศน.) 
   2.4  สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
(รพ.สต.) 
   2.5 วัด มัสยิด ในพื นท่ีอ าเภอท่าศาลา พรหมคีรี นบพิต า สิชล และขนอม   
   2.6 สถานีต ารวจภูธรในพื นท่ีอ าเภอท่าศาลา พรหมคีรี นบพิต า สิชล และขนอม 
            2.7 องค์กรเอกชน ได้แก่ ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษา ส านักฯ  
กิ่งกาชาดอ าเภอ 
            2.8 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
            2.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลในพื นท่ี อ าเภอท่าศาลา  พรหมคีรี  นบพิต า  สิชล และขนอม 
   2.10 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด 
  2.11 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สถานีวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ 
  2.12 หน่วยงานราชการอื่น  
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 E : Equity  หมายถึง ความเป็นธรรม (Equity) หมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี มุ่งเน้น 
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตั งมัน่อยู่บนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ มีจิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้กระท า พร้อม ตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) และพร้อมรับผิดชอบ  มีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน 
การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ ด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผล 
จากการตัดสินใจร่วมกันภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

1. ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws) 
2. ด้านหลักคุณธรรม (Ethics) 
3. ด้านความโปร่งใส (Transparency) 
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 

 W : Workshop หมายถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หมายถึง การประชุม 
ท่ีมีขั นตอนฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมขององค์กร ซึ่งตามปกติแล้วจะมีจ านวนสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมไม่มาก ท าให้จ านวนบุคลากรเพียงพอกับอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ
เป็นส่วนส าคัญ สมาชิกในห้องประชุมต้องร่วมกันศึกษา ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนท าความเข้าใจ  
และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติงาน ตามหัวข้อประชุมในครั งนั น หัวใจส าคัญของการประชุม 
ในรูปแบบนี  คือ เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ พร้อมน าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริงในองค์กร  

 P : PLC  หมายถึงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู 
ผู้บริหารและนักการศึกษา บนพื นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกัน 
ของสมาชิกในชุมชน โดย PLC เป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ 
เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการ สู่คุณภาพ 
ของผู้เรียน เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน  ภายใต้ความเช่ือ PLC ถือว่าทุกคน 
เป็นผู้เช่ียวชาญในงานนั น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้ การท างานร่วมกันของทุกฝ่าย   

 N : Need หมายถึง ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Need)  หมายถึง   
ความต้องการจ าเป็นท่ีได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็น  (Need Assessment) ซึ่งเป็น
กระบวนการเพื่อทราบปัญหาและการรวบรวม ข้อมูลส าหรับการวางแผนแก้ไขปัญหา โดยจัดท า 
การประเมินความต้องการจ าเป็นในลักษณะท่ีไม่ เป็นทางการ โดยใช้กระบวนการประเมิน 
ความต้องการจ าเป็น ประกอบด้วย 1) การบรรยายความต้องการจ าเป็น  2) การรวบรวมข้อมูล   
3) การสรุปและทบทวนความต้องการจ าเป็น ทั งนี  ความต้องการจ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะเน้นไปท่ี  
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1. แนวคิดการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการองค์การ 
3. ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
4. การเรียนรู้วัฒนธรรม และการติดต่อส่ือสารในองค์การ 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ และการประสานประโยชน์องค์การ 
6. การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
7. การส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
8. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
9. การจัดท าโครงการพัฒนาองค์การ 
10. การจัดการในชั นเรียน 
11. การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนและการสร้างวินัยในชั นเรียน 
12. การประกันคุณภาพการศึกษา 

  13. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน      
  14. ปัจจัยทางการบริหาร 4M’  ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์    
(Material)  วิธีการบริหาร (Management) 

 S : Staff หมายถึง คณะท างาน (Staff) หมายถึง คณะท างาน/ท่ีปรึกษา  ท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษารวมทั งสนับสนุนให้หน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  ภายใต้วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ส านักงานเขตพื น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไ ด้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมการลูกเสือ
เขตพื นท่ีการศึกษา  คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามประกาศหรือค าส่ังของสถานศึกษา/
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 

 T : Teamwork หมายถึง ทีมงาน (Teamwork) หมายถึง การท างานเป็นทีมของกลุ่มบุคคล
ภายในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื น ท่ีการศึกษา ตั งแต่ระดับสายชั น เรียน/ช่วงชั น ระดับ 
กลุ่มบริหารงานในสถานศึกษา และ กลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา  โดยร่วมกันท างาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ   โดยร่วมมือ เป็น ทีมงานในลักษณะของ  
1) ทีมแก้ปัญหา (Problem - Solving Teams)  2) ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams)  
3) ทีมท่ีท างานข้ามหน้าท่ีกัน (Cross - Function Teams) และ 4) ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) 
โดยมีขั นตอนการท างานเป็นทีม ดังนี  

 1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 
 2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ก าหนดนโยบาย 
 4. ก าหนดลักษณะงาน และแบ่งสรรสัดส่วนงานและทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ 
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 5. วางแผนงาน  ก าหนดกรอบขอบเขตของงาน  รวมทั งเงื่อนเวลา 
 6. มอบหมายงานตามความถนัดของสมาชิกในทีม 
 7. ติดตามส ารวจการปฏิบัติงาน   
 8. ทบทวนผลการด าเนินงาน ตามก าหนดเวลาท่ีจะต้องทบทวน  เพื่อปรับแผนงาน

ตามสมควร 
 9. ประเมินผลงาน  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันและ ร่วมพัฒนาปรับปรุงงาน  
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กำรบริหำรคุณภำพงำนด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
 

 

 
 

 
แนวคิด  PDCA นี  วอลเตอร์  ชิวฮาร์ท (Walter Schewhart) เป็นผู้พัฒนาขึ นเป็นคนแรก 

ในปี ค.ศ. 1939 และเอดวาร์ด เดมมิ่ง(Edward Deming) เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรก  
เมื่อปี ค.ศ. 1950  จนเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ท าให้นิยมเรียกวงจรนี อีกช่ือหนึ่งว่า “วงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle)” เอดวาร์ด เดมมิ่ ง ได้เสนอขั นตอนของการบริหารคุณภาพงาน “วงจรเดมมิ่ ง”  
ไว้ 4 ขั นตอน  

 1. กำรวำงแผน (Plan : P) ได้แก่ 1) ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 2) ก าหนด
เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ  และ 3) ก าหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 2. กำรด ำเนินกำร (Do : D) ได้แก่   1) หาความรู้ เกี่ยวกับวิธีด าเนินการนั นด้วยวิธี 
การฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง  2)ด าเนินการตามวิธีที่ก าหนด  และ 3) เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 3. กำรตรวจสอบ (Check : C) ได้แก่ 1) ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการ
ท างานมาตรฐานหรือไม่  2) ตรวจสอบว่าค่าท่ีวัดได้ (ของตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
หรือไม่ และ 3) ตรวจสอบว่าได้ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่  

 4. กำรปรับปรุง (Act : A) ได้แก่  1)ถ้าการปฏิบั ติงานไม่ เป็นไปตามวิธีก ารท างาน 
ก็หามาตรการแก้ไข 2) ถ้าผลลัพธ์ท่ีได้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขเพื่อมิให้ 
เกิดปัญหาขึ นอีก  3) ปรับปรุงกระบวนการท างานและรายงานผล 
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แนวทำงในกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  โดยคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนนโยบายส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ก าหนดจุดเน้น
และตัวชี วัด เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดังนี  

จุดเน้นท่ี 1  นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
           ตัวชี วดัท่ี 1.1 นักเรียนมีค่าดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

                                          มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา และมีสุขภาพจิตดี 
     ตัวชี วัดท่ี 1.2 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ นไป 

      ตัวชี วัดท่ี 1.3 นกัเรียนผ่านการประเมินค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      ตัวชี วัดท่ี 1.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

จุดเน้นท่ี 2  บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
               ตัวชี วัดท่ี 2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

                  ตัวชี วัดท่ี 2.2 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม    
                ตัวชี วัดท่ี 2.3  บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                           ตัวชี วัดท่ี 2.4 บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 

          จุดเน้นท่ี 3  สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 
       ตัวชี วัดท่ี 3.1 สถานศึกษามีความสะอาด 

              ตัวชี วัดท่ี 3.2 สถานศึกษามีความสวยงาม 
              ตัวชี วัดท่ี 3.3 สถานศึกษามีความปลอดภัย 
              ตัวชี วัดท่ี 3.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้ 
จุดเน้นท่ี 4 หนึ่งสถานศึกษา หนึ่ง Best Practice  
              ตัวชี วัดท่ี 4.1 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
              ตัวชี วัดท่ี 4.2 การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)  

    ตัวชี วัดท่ี 4.3 ผลการด าเนินงานเป็นประโยชนก์ับนักเรียน บุคลากร   
                     สถานศึกษา และชุมชน 

              ตัวชี วัดท่ี 4.4 มีการจัดท ารายงาน และมีการเผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
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จุดเน้นท่ี 1  นักเรียนสุขภำพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

    ตัวชี วัดท่ี 1.1 นักเรียนมีค่าดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
                       มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา และมีสุขภาพจิตดี 

ตัวชี วัดท่ี 1.2 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ระดับดีขึ นไป 
ตัวชี วัดท่ี 1.3 นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี วัดท่ี 1.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 1. ขัน้เตรียม (Plan) 
              1.1 ประชุมชี แจง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
เพื่อก าหนด  แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้น นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
              1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานตามจุดเน้นนักเรียน
สุขภาพดีเป็นคนดี  มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
     1.3 แต่งตั งคณะท างาน ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในการพัฒนา 
ตามจุดเน้น นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม   
      1.4 ประชุมปฏิบัติการวางแผนการด าเนินงานครอบคลุมทั งกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรม
นอกห้องเรียนและนอกโรงเรียน  
 2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) 
       2.1 กิจกรรมในห้องเรียน   
                     2.1.1 วิเคราะห์หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ ก าหนดแนวทางการพัฒนาตามจุดเน้น 
นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ในสาระรายวิชา    
    2.1.2 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมสอนทุกกลุ่มสาระและรายวิชาให้สอดแทรก 
แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้น นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ทุกครั ง 
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
             2.1.3 วัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอและรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั ง  

    2.2 กิจกรรมนอกห้องเรียน 
          2.2.1 นักเรียนสุขภำพดี การพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพ สามารถด าเนินชีวิต 
ได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตท่ีดี การท่ีผู้เรียนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ต้องมาจากการมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตท่ีดีซึ่งการพัฒนาสุขภาวะและส่งเสริมสุนทรียภาพท่ีดีควรเริ่มตั งแต่วัยเรียน โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดสุขลักษณะท่ีดีเห็นความส าคัญและรู้จักปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพของตนเอง เน้นการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยและความสนใจ เพื่อท าให้ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด อันเป็นผลท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และชีวิตท่ีดี 
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       1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
 - กิจกรรมออกก าลังกายทุกวัน (อย่างน้อยวันละ 30 นาที)   
 - กิจกรรมแปรงฟัน  (ตอนเท่ียง หลังรับประทานอาหารกลางวัน) 
 - กิจกรรมการตรวจร่างกาย (ผม ฟัน เล็บ แต่งกาย)  
 - กิจกรรมอาหารกลางวัน  (อาหารดีมีคุณภาพ) 
 - กิจกรรมรณรงค์การเผยแพร่เกี่ยวกับการดแูลสุขภาพ 
      - กิจกรรมการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10  ประการ 
      - กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เด็กไทยฟนัดี   อ.ย.น้อย 
     -  กิจกรรมเด็กสากเหล็กไรัพุง “เราท าได้” 
     -  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (พละหรรษา) 
        2) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีน  าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    - กิจกรรมช่ังน  าหนักวัดส่วนสูง  (เดือนละ 1 ครั ง) 
    - กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ภาคเรียนละ 1 ครั ง) 
    - กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน   (ปีละครั ง) 

     - กิจกรรมโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ  เด็กไทยฟันดี   อ.ย.น้อย 
    - กิจกรรมเด็กสากเหล็กไรัพุง “เราท าได้” 
    - กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (พละหรรษา) 

         3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ
และหลีกเล่ียงตนเองจาก สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     - กิจกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
     - กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     - กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         2.2.2 เป็นคนดี มีวินัย 
          1) จัดกิจกรรมการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม “  กระบวนการขับเคล่ือน 
ด้วยยุทธศาสตร์  3-3-3”  (3 กลยุทธ์  3 เงื่อนไข  3 คุณธรรมเป้าหมาย)   
                               - 3 กลยุทธ์ (การพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนานักเรียน การพฒันา
สภาพแวดล้อม) 

      - 3 เงื่อนไข (ความมีระเบียบวินัย  ความเป็นกัลยาณมิตร  ความร่วมมือ) 
         - 3 คุณธรรมเป้าหมาย  (ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ) 
         2) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะกับบริบทของ
โรงเรียน   
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        3) จัดป้ายค าขวัญ ป้ายนิเทศ ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูและนักเรียน   
        4) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ  ในรอบปีให้เป็นปัจจุบัน   
        5) จัดกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมนักเรียน ครูดีมคุีณธรรม 
       6) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
  2.1.3 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนด าเนินการโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา “สืบสาน
ศาสตร์พ ระราชา สู่การพัฒ นา ท่ียั่ งยืน ” ตาม เป้ าหมายการพัฒ นาท่ี ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals :SDGs) สวนป่าชุมชน : สาคู สนอง GOLAS ข้อ  2 ขจัดความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ข้อ 15  ปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้
ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน 

1.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ตัวอย่างเช่น 
ชั นอนุบาล 1-3 หน่วย ป่าสาคูท่ีรัก 
ชั น ป.1  หน่วย ตัวเราและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
ชั น ป.2   หน่วย ส่ิงมีชีวิต 
ชั น ป.3  หน่วย ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติป่าสาคู 
ชั น ป.4   หน่วย ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติป่าสาคู 
ชั น ป.5  หน่วย ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมในป่าสาคู 
ชั น ป.6  หน่วย ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม : รักษ์ป่าสาคู 

         2.กิจกรรมค่ายส่ิงแวดล้อมศึกษาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืนฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (SDGs) ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ 
7 ขั นตอน 

   ขั นตอนท่ี 1 รวมกลุ่มศรัทธา   
  ขั นตอนท่ี 2 ค้นหาทิศทาง    
  ขั นตอนท่ี 3 สร้างสรรค์ภูมิธรรม   
   ขั นตอนท่ี 4 ส ารวจเรียนรู้   
   ขั นตอนท่ี 5 อนุรักษ์รังสรรค์   
   ขั นตอนท่ี 6 แบ่งปันเผยแพร่    
   ขั นตอนท่ี 7 เหลียวแลย้อนกลับ   

      3. ศาสตร์พระราชา    
       3.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นั นจะเน้น 
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจ การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และ 
ความพอเพียงโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
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      3.2 การจัดการขยะในสถานศึกษา 
                               สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการขยะ  เพื่อเป้าหมายสู่โรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School)  ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์  (Zero  Waste) ตามหลัก  
3Rs (Reduce : การลดปริมาณขยะ Reuse  : การใช้ซ  า Recycle : การน ากลับมาใช้ใหม่)  โดยใช้
หลักการแนวคิดกระบวนการ 7 ขั นตอน  สู่โรงเรียนปลอดขยะ ( Zero  Waste School ) 
  แนวคิดกระบวนการ  7 ขั นตอน  สู่โรงเรียนปลอดขยะ ( Zero  Waste School) 

  1.จุดประกาย สร้างทีมงาน : รเิริ่มแนวคิดการจัดการขยะในสถานศึกษาและหาแนว
ร่วมการด าเนินการ 

  2.นโยบาย และการสนับสนุนจากผู้บริหาร  :  ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นชอบแนวคิด 
ให้การสนับสนุนและก าหนดนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา 

3.จัดท าแผนและโครงการ  : จัดท าแผนงาน  โครงการ  ก าหนดเป้าหมาย  ตัวชี วัด  
ในการด าเนินงาน 

   4.ก าหนดผู้รับผิดชอบ : ก าหนดและประกาศแต่งตั งคณะท างานอย่างเป็นทางการ 
จัดกิจกรรมการจัดการขยะและเตรียมงาน : เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม 
การจัดการขยะในสถานศึกษา 

  5.ด าเนินงานตามแผน : ด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ตามแผนงาน  
เพื่อจัดการขยะภายในสถานศึกษาและสร้างวินัยการจัดการขยะแก่ผู้เรียน 

  6.ติดตามและประเมินผล : ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและผลส าเร็จ   
เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
  2.3 กิจกรรมนอกโรงเรียนหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชน   
        2.3.1 นักเรียนสุขภำพดี ตัวอย่ำงเช่น 
      1) กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เด็กไทยฟันดี  อ.ย.น้อย 
      2) กิจกรรมเด็กไรัพุง “เราท าได้” 
      3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (พละหรรษา) 
      4) กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
      5) กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
      6) กจิกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
      7) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
            2.3.2 เป็นคนดี มีวินัย 
   1) จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ร่วมกับ
ชุมชน   

2) ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน หรืออื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
         2.3.3 ใส่ใจสิง่แวดล้อม 

   1) กิจกรรมค่ายส่ิงแวดล้อมศึกษาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (SDGs) 
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จัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ 7 ขั นตอน 
    ขั นตอนท่ี 1 รวมกลุ่มศรัทธา   
   ขั นตอนท่ี 2 ค้นหาทิศทาง    
   ขั นตอนท่ี 3 สร้างสรรค์ภูมิธรรม   
    ขั นตอนท่ี 4 ส ารวจเรียนรู้   
    ขั นตอนท่ี 5 อนุรักษ์รังสรรค์   
    ขั นตอนท่ี 6 แบ่งปันเผยแพร่    
    ขั นตอนท่ี 7 เหลียวแลย้อนกลับ   

2) ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นั นจะเน้น 
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วม ใจ การเรียนรู้แบบบู รณาการ และการเรียนรู้ ด้วยตัวเอง ท่ี เกี่ ยวข้อ งกับการเกษตร  
และความพอเพียง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
  2.4 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติหรือมอบรางวัลแก่ ครู นักเรียน 
หรือบุคลากรของโรงเรียน ท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเอง 
ห้องเรียน โรงเรียน หรือชุมชน  ในโอกาสส าคัญของโรงเรียนท่ีเห็นว่าเหมาะสม     
3. ข้ันตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) 
  3.1 นิ เทศติดตามการด าเนิน งาน  ในห้องเรียน  นอกห้องเรีย นและนอกโรงเรียน  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้    
  3.2 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
  4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จัดท าข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมทุกกิจกรรม 
  4.2 ประชุมปฏิบติัการหาจุดเด่น  จุดด้อยและข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการต่อไป   

4.3. รายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้นต่อส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 
  4.4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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จุดเน้นท่ี 2 บุคลำกรก้ำวทันเทคโนโลยี  มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   ตัวชี วัดท่ี 2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
   ตัวชี วัดท่ี 2.2 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

   ตัวชี วัดท่ี 2.3 บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   ตัวชี วัดท่ี 2.4 บุคลากรได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ 

บุคลำกรก้ำวทันเทคโนโลยี 
1. ขั้นวำงแผน (Plan) 

1.1 ศึกษานโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี พิจารณาให้ 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นหนึ่งจุดเน้นในสถานศึกษา 

1.2 ตรวจสอบ ทบทวนความพร้อม ความต้องการ ความจ าเป็น โดยการแต่งตั งคณะท างาน 
ทบทวนตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยี โปรแกรม (Hardware & Software) 
และ ส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการ ความจ าเป็น ความรู้พื นฐาน ประวัติการ
อบรมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 

1.3 สรุปข้อมูล ผลการตรวจสอบ ทบทวนความพร้อม ความต้องการ ความจ าเป็น น าไป
วางแผนพัฒนา 

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) 
2.1 จัดหา/พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต , Social network, Social media อุปกรณ์เทคโนโลยี 

โปรแกรมต่าง ๆ (Hardware & Software) ให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมใช้งานได้ครอบคลุมทั ง 4 งาน 

2.2 พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
2.3 บุคลากรในโรงเรียนเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และใช้ Social network, Social media  

อุปกรณ์เทคโนโลยี โปรแกรมต่าง ๆ (Hardware & Software) ในการพัฒนาและบริหารจัดการงาน 
ทั ง 4 งาน 

2.4 บุคลากรใช้ส่ือ, นวัตกรรม, เทคโนโลยี, DLTV, DLIT ฯลฯ ในการจัดการเรียนรู้ 
2.5 บุคลากรอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง

ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
3. ขัน้ตรวจสอบ (Check) 

3.1 บุคลากรจัดและประเมินผลนักเรียนในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา  การสืบค้น  
ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน ชิ นงาน 

3.2 ผู้บริหารนิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.3 คณะกรรมการตรวจสอนประเมินผลการด าเนินงานและการจัดการเรียนของบุคลากร 

4. ขัน้ปรับปรุง พัฒนำ (Act) 
4.1 ถอดบทเรียน  สรุป และวิเคราะห์ผลการประเมิน  เพื่อน าผลไปพัฒนาต่อไป 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้นต่อส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาฯ 
4.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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แนวทำงในกำรพัฒนำ 

บุคลำกรมีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
1.1 วิเคราะห์บริบทความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  ศึกษานโยบายทางการศึกษา 

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
1.2 ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในโรงเรี ยนให้มีแนวทาง 

ในการจัดท าผลงาน/การพัฒนาตนเอง 
1.3 ประชุมบุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน โดยใช้ 

วิธี Benchmarking การเทียบเคียงเพื่อเรียนรู้จากองค์กรอื่น 
1.4 จัดท าแผนงานในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนตามภารกิจของบุคลากรทุกคน 
1.5 มอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนค้นหาและพัฒนางานจัดท ากรอบแนวทาง 

การด าเนินงาน 
2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) 

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทาง PLC (Professional Learning 
Community)  หรือวิธีอื่น  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปท่ีผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปล่ียน
ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นวัฒนาธรรมหรือชุมชนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียนและสามารถ
พัฒนาไปสู่การปฏบิัติท่ีดี (Good Practice) และวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ตามล าดับ 

2.2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนางานท่ีเป็นภาระงานของตนเองน าเสนอ 
ต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเห็นชอบและจัดท าบันทึกข้อตกลง (Memorandum 
of Understanding หรือ MOU) กับผู้บริหารโรงเรียน 

2.3 บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนงานของตนเอง  ตามท่ีได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ไว้กับผู้บริหารโรงเรียน 

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร  

2.5 ประเมินผลการด าเนินงานในระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ  สรุปรายงาน 
ต่อผู้บริหารโรงเรียน 

2.6 จัดประกวดผลงาน/ เวทีแลกเปล่ียนผลงาน/ นิทรรศการน าเสนอผลงานของบุคลากร 
3. ขั้นตรวจสอบ/ประเมินผล (Check)  

3.1 แต่งตั งคณะกรรมการในการสร้างเกณฑ์การประเมินและประเมินผลการด าเนินการ 
ทุกขั นตอน 

3.2 ตรวจสอบประเมินการปฏิบั ติงานและผลการปฏิบั ติงานในระหว่างด าเนินการ  
และหลังจากเสร็จสิ นการด าเนินการ 

3.3 คัดเลือกผลงาน  ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญก าลังใจ 
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4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
4.1 วิเคราะห์ผลส าเร็จของกิจกรรมร่วมกัน  พร้อมทั งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนา

ชิ นงาน 
4.2 เสนอแนะการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขชิ นงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ น 
4.3 จัดท าแผนขยายผลเพื่อต่อยอดผลการปรับปรุง 
4.4 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/วิธีการท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
4.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

โครงกำร/กิจกรรม 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการนิเทศภายใน 
- กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ 
- โครงการศึกษาดูงาน 
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จุดเน้นท่ี 3  สถำนศึกษำสะอำด สวยงำม และปลอดภัย 
     ตัวชี วัดท่ี 3.1 สถานศึกษามีความสะอาด 
     ตัวชี วัดท่ี 3.2 สถานศึกษามีความสวยงาม 
     ตัวชี วัดท่ี 3.3 สถานศึกษามีความปลอดภัย 
     ตัวชี วัดท่ี 3.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้   

แนวทำงในกำรพัฒนำ 
   1. ข้ันเตรียม (Plan) 
         1.1 แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานภายในโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม 
        1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย กิจกรรมการเนินงานพัฒนา  
ภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐานและชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนหรือ หน่วยงาน องค์กร ภายนอก 
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม  

     1.3 จัดท าโครงการ กิจกรรมครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี   
              1.3.1 ด้านสภาพท่ัวไป สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  ปลอดภัย                 
  1.3.2 ด้านอาคารสถานท่ี อาคารประกอบ ห้องเรียน     
   1.3.3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   1.3.4 ด้านการจัดบรรยากาศเอื อต่อการเรียนรู้ 
   1.3.5 ด้านครู  นักเรียน  ชุมชนและความยั่งยืน  
      2. ข้ันด ำเนินกำร (Do)  
           โรงเรียนด าเนินการและจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีวางไว้  คือ 
           2.1 ด้านสภาพท่ัวไป ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมท่ัวไป เช่น โรงเรียนมีรั ว   
มีป้ายช่ือโรงเรียน มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม  สภาพถนนสัญจรสะดวก มีป้ายจราจร มีปา้ยค าขวัญ   
มีสวนหย่อมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา  
อย่างเพียงพอและปลอดภัย 5 ส. สถานศึกษา ปลอดภัย โรงเรียนน่าอยู่ 
                     2.2 ด้านอาคารสถานท่ีประกอบด้วย มีอาคารเรียน อาคารประกอบ มีการดูแล 
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง  มีสถานท่ีหรือมุมส าหรับนั่งพักผ่อน มีสนามกีฬาและอุปกรณ์
กีฬา เพื่อใช้ในการออกก าลังกายอย่างเพียงพอและมีสนามเด็กเล่น สวยงามและปลอดภัย 5 ส. 
สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนน่าอยู่ 
  2.3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย มีห้องน  า ห้องส้วม มีโรงอาหาร 
ท่ีถูกสุขลักษณะมีห้องพยาบาลและยาเวชภัณฑ์ไว้ส าหรับบริการและมีการก าจัดขยะ และส่ิงปฏิกูล 
ท่ีถูกวิธีและเหมาะสม 5 ส. สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนน่าอยู่ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
    2.4 ด้านการจัดบรรยากาศเอื อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย มีการจัดท าป้ายข้อมูล     
สารสนเทศและป้ายนิเทศ  การจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  มีห้องพิเศษ
และห้องปฏิบัติการต่างๆห้องเรียนมีความสะอาดและมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 5 ส. สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนน่าอยู่ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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    2.5 ด้านครู นักเรียนและชุมชน ประกอบด้วย ครู มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีงามยิ มแย้ม 
แจ่มใส นักเรียนแต่งกายสะอาด เรียบร้อย พูดจาสุภาพ อ่อนหวานและชุมชนมีสัมพันธ์อันดี 
กับโรงเรียน   
        3. ข้ันตรวจสอบ (Check)  
    โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเอง ในทุกด้าน โดยยึดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรม
เป็นส าคัญ ตรวจสอบนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
        4. ข้ันปรับปรุง (Act)  
    ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานระดับโรงเรียน น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ร่วมกัน  
หาจุดเด่น จุดด้อย จุดพัฒนา เพื่อท่ีจะได้น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนในการแก้ไข ปัญหา 
หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ นต่อไป รายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้นต่อส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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จุดเน้นท่ี 4 หนึ่งสถำน หนึ่ง Best Practice 
  ตัวชี วัดท่ี 4.1 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
  ตัวชี วัดท่ี 4.2 การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
            ตัวชี วดัท่ี 4.3 ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์กับนักเรียน บุคลากร สถานศึกษาและชุมชน 
            ตัวชี วัดท่ี 4.4 มีการจัดท ารายงาน และมีการเผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
 
แนวทำงในกำรพัฒนำ 

1. ข้ันวำงแผน (Plan) 
     1.1 ประชุมคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  (Stakeholders) 
     - ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญ ของเรื่องท่ีจะท าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practice)  
       - ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั งคณะท างานด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะจัดท าผลการ
ปฏิบัติท่ีเปน็เลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 

 - คณะท างานร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
  - คณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการของโรงเรยีนเพื่อด าเนินการเตรียมกิจกรรม 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเรื่องท่ีจะท าผลงานวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 

2. ข้ันด ำเนินกำร (Do) 
     2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อจัดท ากระบวนการขับเคล่ือน 
เรื่อง ท่ีจะมีผลงานวิธีปฏิบั ติ ท่ี เป็น เลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน  ตามกรอบระยะเวลา 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ท่ีได้ก าหนดไว้ 

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะท างานท่ีได้รับมอบหมาย นิเทศ ติดตาม ให้ค าชี แนะสนับสนุน 
การด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน 

2.4 คณะท างานท่ีได้รับมอบหมายระดับโรงเรียน ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปรายงาน 
การนิ เทศ ให้ ค าชี แนะ สนั บสนุนการด าเนิน งาน เรื่อง ท่ีจะท าผลงานวิธีปฏิบั ติ ท่ี เป็น เลิศ  
(Best Practice) ของโรงเรียน ต่อผู้บริหารโรงเรียน  ตามแบบรายงานผลวิธีปฏิบั ติ ท่ี เป็นเลิศ   
(Best Practice ) ท่ีส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ก าหนด 
  2.5 คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 นิเทศก ากับติดตาม ตามแบบท่ีก าหนด   

2.6 ประเมินความพึงพอใจ ในการด าเนินงานเรื่องท่ีจัดท าผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
(Best Practice ) ของโรงเรียน โดยผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย (Stakehoders) 
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3. ข้ันตรวจสอบ (Check)  
          3.1 แต่งตั งคณะท างานตรวจสอบและประเมินผล เรื่องท่ีจัดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
(Best Practice) ของโรงเรียนตามเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และเกณฑ์ท่ีก าหนด 

    3.2 คณะท างานสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผล เรื่องท่ีจัดผลงานวิธีปฏิบัติ 
ท่ี เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน โดยระบุรายการท่ีต้องปรับปรุงแก้ ไขหรือเพิ่ มเติม  
ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนา 
 4. ข้ันปรับปรุง (Act) 
     1. รายงานผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบสภาพปัญหาและรายงานต้นสังกัดตามแบบ 
ท่ีก าหนดเผยแพร่ในวงกว้าง 
      2. การนิเทศติดตาม 

   2.1  การนิเทศติดตามภายใน 
- แต่งตั งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
- คณะกรรมการนิเทศติดตามผลภายในสถานศึกษาด าเนินการตามกระบวนการ

ขับเคล่ือนตามคู่มือ 
- รายงานผลการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษาผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียและ 

 ต้นสังกัด 
2.2  การนิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

2.2.1 แต่งตั งคณะกรรมการนิเทศโดยหน่วยงานส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

2.2.2 คณะกรรมการด าเนินออกนิ เทศติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามปฏิทินท่ีก าหนด 

2.2.3 คณะกรรมการสรุปรายงานการนิเทศ และแจ้งผลการนิเทศแก่สถานศึกษา
และ ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

2.2.4 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  Best  Practice ของสถานศึกษา
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

2.2.5 คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก 
Best Practice ท่ีมีผลรางวัลดีเด่น 

2.2.6 เผยแพร่ผลงาน Best ของสถานศึกษาในช่องทางท่ีหลากหลาย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
 

 
1. บทบำทของผู้เก่ียวข้อง 
  1.1ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญก าลังใจ นิเทศ

ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 คณะครูและบุคลากร มีบทบาทในการน าแนวทางการด าเนินการตามคู่มือ 

ไปขับเคล่ือนและปรับปรุงพัฒนาผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 ผู้ปกครองนักเรียน มีบทบาทให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการขับเคล่ือน

โครงการ/กิจกรรม 
1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน มีบทบาทในการร่วมขังเคล่ือนแนวทาง

ตามคู่มือร่วมกับสถานศึกษา 
  1.5 ชุมชน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อขับเคล่ือนแนวทาง 

การด าเนินการตามสถานศึกษาและคู่มือ 
 

2. บทบำทของสถำนศึกษำ 
2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการด าเนินการ 

 2.2 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 แต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
 2.4 การน าผลการนิเทศภายในและผลการนิเทศภายนอกไปปรับปรุงพัฒนา 

   2.5 สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมขับเคล่ือนตามคู่มือ 

2.6 สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานเข้ารับการประกวดแข่งขันในวงกว้าง 
   2.7 ให้สถานศึกษา เผยแพร่(Best Practice) มีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ให้ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ 

2.8 ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดทราบ 
 

3. บทบำทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านบุคลากร งบประมาณ 
 3.2 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้  จัดท าเกียรติบัตร/รางวัลเพื่อยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ 
 3.3 จัดเครือข่ายการเรียนรู้ในการท า Best Practice ของสถานศึกษาทั งภายในและ 

ภายนอก  
 3.4 รวบรวมผลงานและเผยแพร่ในวงกว้างในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เวปไซต์ 

เฟสบุ๊ค ยูทูบ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 
กำรนิเทศ ตดิตำมและประเมิน 

 
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินกำรใช้คู่มือ กำรพัฒนำคุณกำรศึกษำ  
เขต 4 วิถีใหม่ : NEW PNST 4 Model 

 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคล่ือนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื นท่ีเป็นฐานให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
ทั งในส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

2) เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ NEW PNST 4 
Model 

เป้ำหมำย 
 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และสนับสนุน การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในด้านการพัฒนาตาม NEW PNST 4 Model ตามบริบท ศักยภาพและ
ความพร้อมของสถานศึกษา จ านวน 132 โรง 

กำรนิเทศ ติดตำม กำรใชคู้่มือ 
 ขั นตอนท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ 
 ขั นตอนท่ี 2 การด าเนินการนิเทศ 
 ขั นตอนท่ี 3 การประเมนิผลการนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผนกำรนิเทศ 
1) แต่งตั งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ี

การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประธาน
เครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และก.ต.ป.น. 

 2) ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม เพื่อจัดท าเครื่องมือ ปฏิทินการนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรนิเทศ 
1) คณะกรรมการ พูดคุย แบ่งหน้าท่ีกันจัดเก็บข้อมูล 
2) คณะกรรมการนิเทศ 8 ชุด 8 เครือข่าย ด าเนินการนิเทศ โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

เช่น สังเกต  สอบถาม สัมภาษณ์ เช็ครายการ ฯลฯ โดยท าการนิเทศวันละ 2 โรง เช้า-บ่าย เก็บข้อมูล
ให้ได้มากท่ีสุด ตามสภาพจริงและบริบทของโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินผลกำรนิเทศ 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมิน น าผลมาสรุป วิเคราะห์ จัดท ารายงาน  
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ค าสั่งส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ท่ี   329 /2563 

เรื่อง  แต่งตั งคณะท างานจัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นและตัวชี วัดของส านักงานเขตพื นท่ี    
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ....................................................... 
 ด้วย ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะด าเนินการจัดท าคู่มือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นและตัวชี วัดของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั งคณะท างานจัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ตามจุดเน้นและตัวชี วัดของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 

 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ประธานคณะท างาน 
            2. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึก   รองประธานคณะท างาน      
                                                       ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
  3. นายอ านาจ  สุทิน            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา    คณะท างาน
                                         ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
            4. นายเสาวพจน์  รัตนบุรี         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา    คณะท างาน 
                                                     ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
    5. นายปิยศักด์ิ  สันธานเดชา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง                 คณะท างาน   
    6. นายมาณพ  เสียมไหม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากลง                 คณะท างาน 
   7. นางนัยนา  เมฆแดง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)             คณะท างาน 
   8. นายวิสุทธิศักด์ิ  หวานพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทางขึ น                 คณะท างาน 
   9. นายอภิจิตร์  ณ นคร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลาง                  คณะท างาน 

  10. นายตะวัน  พันธุ์ชูศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก                 คณะท างาน 
   11. นางสาวสุรัสวดี  บุญติด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักม่วง                 คณะท างาน 
    12. นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลุง                  คณะท างาน 

  13. นางชไมพร  ใบเรือง    ครูโรงเรียนวัดทางขึ น                  คณะท างาน 
  14. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด                คณะท างาน 
       

/15.นางถนอมจิตร........ 
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  15. นางถนอมจิตร  งามข า ศึกษานิเทศก์                     คณะท างาน 
    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  16.  นางสุรภี  พรหมสุข  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ                            คณะท างาน 
    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 17. นางอรศรี  มากเกตุ           นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ                 คณะท างาน 
              ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                       

             18. นางสาวละออ  คงทอง        นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ                 คณะท างาน 
               ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
             19. นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล    นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
               ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
  20. นางวันวิภา  ชะอุ่มดี            นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ                 คณะท างาน 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
21. นางภัทรพร  ผ่อนผัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ            คณะท างาน 

      ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     22. นางนันทนา เสนลิ น             ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                    
คณะท างาน 
              23. นายพงศ์ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ     ศึกษานิเทศก์                      คณะท างาน 
  24. นายจารุวัฒน์ เสนลิ น            ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        เลขานุการ คณะท างาน 

 25. นางน้อย  ไทยราช       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างาน 
    26. นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างาน       

 27. นางนพคุณ  ลายพรหม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างาน                  

   ให้ คณะกรรมการท่ี ได้รับการแต่ งตั ง ปฏิบั ติหน้าท่ี ท่ี ได้รับมอบหมายให้บรรลุ วัตถุประสงค์  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

                ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

                        สั่ง  ณ  วันท่ี   30   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

ว่าท่ีร้อยโท          
                    (สุเวศ  กลับศรี)   
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลศิ ( Best Practice ) 
โรงเรียน..........................................................................เครือข่ำย.................................................  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
................................................................... 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา...................................ขนาด................ สังกัด ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ขนาด : .................................ท่ีอยู่ติดต่อ..................................... 
โทรศัพท์ .........................................  e-mail: .............................................. 
 ข้อมูลโรงเรียนโดยย่อ.............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
2. รำยละเอียดของ ( Best Practice )  
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................
... 
3. วิธีปฏิบตัิที่โดดเดน่และผลส ำเร็จที่สะท้อนพัฒนำกำรที่สูงขึน้ 
 3.1  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3  …………………………………………………………………………………………………………...............…………  
4. ผลที่เกดิจำกกำรน ำ ( Best Practice )  ไปใช้ 

ด้านนักเรียน  …………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านบุคลากร  …………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านชุมชน  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  
 5.1  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.3  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สถำนศึกษำและกำรสรำ้งคณุค่ำแก่วงวิชำกำร  
    6.1  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  6.2  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  6.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. กำรเกิดวัฒนธรรมคุณภำพที่สะท้อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. กำรเผยแพร่และกำรได้รับกำรยอมรับ 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ                            ผู้รายงาน 
(..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

วันท่ี........เดือน..........................พ.ศ............... 

ลงช่ือ                            ผู้รับรอง 
(..........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
วันท่ี........เดือน..........................พ.ศ............... 

 
หมายเหตุ : รายงานไม่เกิน 10 หน้า  พร้อมภาพประกอบ 
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กำรด ำเนินกำรตำมจดุเน้นและตัวชี้วัด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

 ครั งที่ 1  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)   

  ครั งที่ 2  (1 เมษายน 2564 – 30  กันยายน 2564) 

ชื่อสถานศึกษา................................................................................................ 
ชื่อ – สกุล..................................................................ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................... 

 

  รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง ผลกำรประเมินผู้บังคับบัญชำ 

ระดับประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 นักเรียนสุขภำพดี เป็นคนด ี 
มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม 

        3           3 
 

1.1 
 

นักเรียนมีค่าดัชนีมวลกาย  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย มีสมรรถภาพ 
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  
และมีสุขภาพจิตดี 

            

1.2 นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ระดับดีขึ นไป 

                        

1.3 นักเรียนผ่านการประเมิน
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

                        

1.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

                        

2 บุคลำกรก้ำวทันเทคโนโลยี  
มีผลงำนเชิงประจักษ์  
ได้รับกำรยกย่องเชดิชูเกียรต ิ

        3           3   

2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี  

                        

2.2 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยี 
ได้อย่างเหมาะสม  

                        

2.3 บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

                        

2.4 บุคลากรได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
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  รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง ผลกำรประเมินผู้บังคับบัญชำ 

ระดับประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับประเมิน ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 สถำนศึกษำสะอำด สวยงำม  
และปลอดภัย 

       2           2  

3.1 สถานศึกษามีความสะอาด 
  

                        

3.2 สถานศึกษามีความสวยงาม 
  

                        

3.3 สถานศึกษามีความปลอดภัย 
  

                        

3.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม 
ที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ 

                        

4 หนึ่งสถำนศึกษำ หนึ่ง Best 
Practice  

        2           2   

4.1 สถานศึกษามกีระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

                        

4.2 การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  (Stakeholders)  

                        

4.3 ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ 
กับนักเรียน บุคลากร 
สถานศึกษาและชุมชน 

                        

4.4 มีการจัดท ารายงาน 
และมีการเผยแพร่หรือได้รับ
รางวัล 

                        

 รวมคะแนน     10      10  

 

........................  

 
ผลกำรประเมิน มี 4 ระดับ ดังน้ี 

 
 ดีมาก คะแนน 3.25 – 4.00 (ระดับประเมิน = 5) 
 ดี  คะแนน 2.50 – 3.24 (ระดับประเมิน = 4) 
 พอใช้  คะแนน 1.75 – 2.49 (ระดับประเมนิ = 3) 
 ปรับปรุง คะแนน 1.00 – 1.74 (ระดับประเมิน = 2) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียน............................................ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

 
 

จุดเนน้ที่ 1  นกัเรียนสุขภำพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
1. สภำพปัจจุบัน และปัญหำ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
2. วิธีกำรพฒันำ และกิจกรรมทีด่ ำเนนิกำรแล้ว 

. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
3. ผลกำรด ำเนนิงำน 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
4. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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จุดเนน้ที่ 2  บคุลำกรก้ำวทันเทคโนโลยี มีผลงำนเชงิประจักษ ์ไดร้ับกำรยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

1. สภำพปัจจุบัน และปัญหำ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2. วิธีกำรพฒันำ และกิจกรรมทีด่ ำเนนิกำรแล้ว 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

5. ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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   3 
 
จุดเนน้ที่ 3  สถำนศึกษำสะอำด สวยงำม และปลอดภัย 

1. สภำพปัจจุบัน และปัญหำ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2. วิธีกำรพฒันำ และกิจกรรมทีด่ ำเนนิกำรแล้ว 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

5. ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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   4 

จุดเน้นที่ 4 หนึ่งสถำนศึกษำ หนึ่ง Best Practice  

1. สภำพปัจจุบัน และปัญหำ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2. วิธีกำรพฒันำ และกิจกรรมทีด่ ำเนนิกำรแล้ว 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3. ผลกำรด ำเนนิงำน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนนิงำน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

5. ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 ที่ปรึกษำ 

ว่าท่ีร้อยโท สุเวศ  กลับศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
นายอ านาจ  สุทิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
นายเสาวพจน์  รัตนบุรี       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 คณะท ำงำน 
นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายจารุวัฒน์  เสนลิ น ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางน้อย  ไทยราช นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นางนพคุณ  ลายพรหม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นายสมชัด  สมประสงค์       นายช่างโยธา  ช านาญงาน 
นางธชมล  หมื่นอักษร       เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 

 

 จัดพิมพ์ / ออกแบบรูปเล่ม 
นายจารุวัฒน์  เสนลิ น ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์             นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นางธชมล  หมื่นอักษร       เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 
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