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ค าน า 

    

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช๎เป็นกรอบบริหารจัดการขับเคล่ือนนโยบาย  สํูความสําเร็จตามนโยบาย

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีสาระสําคัญประกอบด๎วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เปูาหมาย  นโยบาย   เปูาประสงค์  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณ 

ซึ่งได๎ดําเนินการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงสอดคล๎องของแผนปฏิบัติการประจําปี กับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด 

และบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกําหนดเปูาหมายท่ีมุํงเน๎นพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 หวังเป็นอยํางยิ่งวํา             

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลํมนี้ จะบรรลุผลตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว๎ 

ซึ่งต๎องได๎รับความรํวมมือจากบุคลากร ครู ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและผ๎ูเกี่ยวข๎อง ผลักดันแผนสํูการปฏิบัติ  

และใช๎เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอการพัฒนาการศึกษา 

โดยมุํงสํูเปูาหมายสูงสุด คือ การพัฒนาให๎นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

เต็มตามศักยภาพท่ีเทําเทียมกัน และขอขอบคุณคณะกรรมการและผ๎ู เกี่ยวข๎องทุกทํานท่ีมี สํวนชํวย 

ให๎แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงด๎วยดี  
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           ส่วนที่ 1 
สภาพการจดัการศึกษา 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพที่ต้ัง  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้ังอยูํเลขท่ี 160/4 

หมูํท่ี 1 ตําบลทําศาลา อําเภอทําศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
อาณาเขต   
 ทิศเหนือ          ติดตํอกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอําวไทย 
 ทิศตะวันออก   ติดตํอกับอําวไทย 
 ทิศใต๎   ติดตํอกับอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอลานสกา 
 ทิศตะวันตก   ติดตํอกับอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภูมิประเทศ   
           ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา และท่ีราบชายฝ่ัง ซึ่งแบํงได๎เป็น 2 เขต ดังนี้ 

 2.1 เขตเทือกเขาด๎านทิศตะวันตกเนื่องจากพื้นท่ีด๎านทิศตะวันตกมีเทือกเขาเป็นแนวติดตํอกัน            
คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นเสมือนกําแพงด๎านหลังและเป็นแหลํงกําเนิดต๎นน้ําสําคัญในพื้นท่ี               
หลายสาย เชํน  คลองขนอม  คลองทําเรือรี  คลองทําควาย  คลองทําเช่ียว  คลองทําทน คลองทําหิน                   
คลองกลาย คลองทําสูง และคลองทําลาด 
 2.2 เขตท่ีราบด๎านตะวันออก เป็นพื้นท่ีราบตะกอนทราย สันทราย ท่ีราบชายฝ่ัง และชายหาดริมทะเล 
ลักษณะเป็นท่ีราบแคบด๎านเหนือ และคํอยกว๎างออกเมื่อลงไปทางใต๎ แผํนดินบริเวณนี้  มีลักษณะเป็นสันทราย
ตามแนวเหนือใต๎  มีท่ีราบลํุมปากแมํน้ําเป็นชํวง ๆ โดยมีพื้นท่ีหาดทรายชายทะเล ความยาวของชายฝ่ังทะเล
ต้ังแตํเหนือจรดใต๎เป็นแนวยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ตามแนวชายฝ่ังอําเภอขนอม อําเภอสิชล และอําเภอทําศาลา 
การคมนาคม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 ต้ังอยูํในบริเวณท่ีวําการอําเภอ              
ทําศาลา เขตเทศบาลตําบลทําศาลาหํางจากศาลากลางจังหวัด 30 กิโลเมตร และหํางจากสนามบินพาณิชย์                
16 กิโลเมตร  สําหรับทางรถยนต์เป็นพื้นท่ีท่ีมีโครงขํายทางหลวงท่ีดี กลําวคือ 
 1. ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 401 เป็นทางหลวงแผํนดินสายรอง  ตัดเลียบชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผํานอําเภอขนอม อําเภอสิชล และอําเภอทําศาลา เข๎าสํูเมืองนครศรีธรรมราช                  
รวมความยาวที่ผํานพื้นท่ี 65 กิโลเมตร 
 2. ทางหลวงจังหวัด ท่ีสําคัญมีหลายสาย  เชํน  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4016 ระหวํางตัวเมือง
นครศรีธรรมราช ผํานอําเภอพรหมคีรี  ถึงบ๎านนาเหรง อําเภอนบพิตํา ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4105  
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 จากทางหลวงแผํนดินเขตอําเภอสิชล  ถึงบ๎านเขาใหญํ  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4014 เป็นเส๎นแยกจาก 
ทางหลวงจังหวัดไปอําเภอขนอม ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4140 ระหวํางอําเภอทําศาลาถึงอําเภอนบพิตํา 
และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4141 ระหวํางบ๎านหน๎าทับกับดอนคา-วังลุง เป็นต๎น 

 

เขตพื้นที่บริการ    
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4  มีเขตพื้นท่ีบริการ ครอบคลุม       
5 อําเภอ ได๎แกํ อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทําศาลา อําเภอพรหมคีรี และอําเภอนบพิตํา มีโรงเรียน      
ในสังกัด จํานวน 133 โรง   
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อ านาจหน้าท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
           สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เป็นหนํวยงานท่ีได๎รับการจัดต้ังขึ้น
ใหมํตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2546  เพื่อรองรับ
การจัดระบบโครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  มีเขตความ
รับผิดชอบอยูํ 5 อําเภอมีอํานาจตามกําหนดในมาตรา 37 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบํงสํวนราชการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา กําหนดอํานาจหน๎าท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดังนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความต๎องการของท๎องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินทุนอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัด
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณท่ีได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมท้ังกํากับ  
ตรวจสอบ ติดตาม การใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
 3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในสังกัด               
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังหนํวยงานท่ีจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษา
เพื่อคนพิการ  ผ๎ูด๎อยโอกาสและผ๎ูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา  และท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัด  
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รวมท้ังบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9.  ดําเนินงานและประสาน สํงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน สํงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด๎านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ในฐานะสํานักงานผ๎ูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได๎ระบุเป็นหน๎าท่ีของหนํวยงาน
ใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

     

                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลุํม  

อํานวยการ 

กลุํมบริหาร 

งานการเงินฯ 

กลุํม

บริหาร 

งานบุคคล 

กลุํม

นโยบาย

และแผน 

กลุํมนิเทศติดตาม

และประเมินผล       

การจัดการศึกษา 

กลุํมสํงเสริม

การจัด

การศึกษา 

เครือขํายสถานศึกษา 

ครือขํายสถานศึกษา 

             หนํวยตรวจสอบภายใน 

 กลุํม

สํงเสริม

การศึกษา

ทางไกล ฯ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 
            

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุม่กฎหมาย   

   และคดี 

กลุม่พฒันาครูและ

บคุลากรฯ 

บคุลากร 

 

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

รวมทั้งสิ้น                                133 
    ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 62)                                                                       
 ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กลุ่มเครือข่าย จ านวน  (โรงเรียน) สถานที่ต้ังกลุ่มเครือข่าย 
          ขนอม                      17 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 
          สิชล 1                      20 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
          สิชล 2 20 โรงเรียนบ๎านเขายวนเฒํา 
          ทําศาลา 1 15 โรงเรียนวัดดอนใคร 
          ทําศาลา 2 15 โรงเรียนทําศาลา 
          ทําศาลา 3 16 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 
          พรหมคีรี 18 โรงเรียนบ๎านคลองแคว 
          นบพิตํา 12 โรงเรียนบ๎านโรงเหล็ก 

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

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

รวม 133 

   ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล ณ 10 มิ.ย.62)     
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      ตารางที่  4  แสดงรายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแยกตามกลุ่มเครือข่าย                          

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
จ านวนนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

1   บ๎านเปร็ต   ขนอม  30 
2   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม  63 
3   บ๎านเขาหัวช๎าง   ขนอม  42 
4   บ๎านคลองวัง   ขนอม  36 
5   บ๎านทํามํวง   ขนอม 123 
6   บ๎านบางฉาง   สิชล 1  96 
7   บ๎านชํองเขาหมาก   สิชล 1  68 
8   วัดกลาง   สิชล 2  24 
9   ชุมชนวัดเทพราช   สิชล 2  27 
10   บ๎านเขายวนเฒํา   สิชล 2  30 
11   วัดชนสังขรณพิจิตร   สิชล 2  27 
12   วัดขรัวชํวย   สิชล 2  76 
13   วัดดอนใคร   ทําศาลา 1  67 
14   บ๎านพังปริง   ทําศาลา 1  56 
15   วัดเทวดาราม   ทําศาลา 2  78 
16   ราชประชานุเคราะห์ 8   ทําศาลา 2 225 
17   บ๎านสระบัว   ทําศาลา 2  41 
18   วัดหญ๎าปล๎อง   ทําศาลา 3  38 
19   ชุมชนใหมํ   ทําศาลา 3  45 
20   บ๎านทํุงเกราะ   ทําศาลา 3 191 
21   บ๎านทํุงชน   ทําศาลา 3  70 
22   บ๎านวังลุง   พรหมคีรี  45 
23   วัดนากัน   พรหมคีรี  17 
24   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี  66 
25   บ๎านคลองแคว   พรหมคีรี  40 
26   วัดโทเอก   พรหมคีรี  46 
27   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี  38 
28   บ๎านปากลง   นบพิตํา  56 
29   บ๎านโรงเหล็ก   นบพิตํา  56 
30   เคียงศิริ   นบพิตํา  54 

                  รวม           1,871 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล ณ 10 มิ.ย.62) 
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       ตารางที่  5 แสดงรายชือ่โรงเรียนดีใกล้บ้าน /โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 

  ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 

1   เคียงศิริ   นบพิตํา 
2   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี 
3   บ๎านทํุงเกราะ   ทําศาลา 3 
4   ชุมชนใหมํ   ทําศาลา 3 
5   บ๎านทํามํวง   ขนอม 

     ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ตารางที่  6  แสดงรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล   ( World – Class  School ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย   หมายเหตุ 
1   ชุมชนบ๎านบางโหนด   ขนอม   พัฒนามาจากโรงเรียนในฝัน 
2   วัดประทุมทายการาม   สิชล 1   พัฒนามาจากโรงเรียนในฝัน 
3   ทําศาลา   ทําศาลา 2   พัฒนามาจากโรงเรียนในฝัน 
4   วัดขรัวชํวย   สิชล 2   โรงเรียนปกติ 
5   ชุมชนวัดสระแก๎ว   ทําศาลา 1   โรงเรียนปกติ 
6   วัดชลธาราม   ทําศาลา 2   โรงเรียนปกติ 

     ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                    
 ตารางที่  7  แสดงรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ  ( ดีใกล้บ้าน ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   วัดเขา (วันครู 2501)   ขนอม 
2   วัดเจดีย์หลวง   ขนอม 
3   บ๎านเขาฝูาย   สิชล 1 
4   ชุมชนวัดปัณณาราม   สิชล 1 
5   วัดขรัวชํวย   สิชล 2 
6   วัดชลสังขรณพิจิตร   สิชล 2 
7   บ๎านพังปริง   ทําศาลา 1 
8   บ๎านทํุงชน   ทําศาลา 3 
9   วัดหญ๎าปล๎อง   ทําศาลา 3 
10   วัดโทเอก   พรหมคีรี 
11   บ๎านคลองแคว   พรหมคีรี 
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ตารางที่  7  แสดงรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ  ( ดีใกล้บ้าน ) (ต่อ) 
ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
12   บ๎านวังลุง   พรหมคีรี 
13   วัดคงคา   นบพิตํา 
14   วัดนาเหรง   นบพิตํา 
15   บ๎านโรงเหล็ก   นบพิตํา 
16   วัดโคกเหล็ก   ทําศาลา 3 
17   วัดชัยธารามประดิษฐ์   ทําศาลา 3 
18   วัดธารน้ําฉา   สิชล  2 
19   วัดประทุมทายการาม   สิชล  1 

     ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

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

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม 
2   บ๎านทําจันทน์   ขนอม 
3   ชุมชนบ๎านบางโหนด   ขนอม 
4   วัดเขาน๎อย   สิชล 1 
5   วัดถํ้าเทียนถวาย   สิชล 1 
6   บ๎านเขาฝูาย   สิชล 1 
7   บ๎านชํองเขาหมาก   สิชล 1 
8   วัดประทุมทายการาม   สิชล 1 
9   วัดสุธรรมาราม   สิชล  2 
10   บ๎านเขายวนเฒํา   สิชล  2 
11   วัดสโมสรสันนิบาต   สิชล  2 
12   วัดชนสังขรณพิจิตร   สิชล  2 
13   วัดดอนใคร   ทําศาลา 1 
14   บ๎านอินทนิน   ทําศาลา  1 
15   วัดจันทาราม   ทําศาลา  1 
16   วัดเทวดาราม   ทําศาลา  2 
17   ปทุมานุกูล   ทําศาลา  2 
18   วัดหญ๎าปล๎อง   ทําศาลา  3 
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       ตารางที่  8 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ )  (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
19   ชุมชนใหมํ   ทําศาลา  3 
20   วัดสระประดิษฐ์    ทําศาลา  3 
21   บ๎านทํุงชน   ทําศาลา 3 
22   วัดยางทอง   ทําศาลา 3 
23   บ๎านปากลง   นบพิตํา 
24   วัดคงคา   นบพิตํา 
25   เคียงศิริ   นบพิตํา 
26  บ๎านโรงเหล็ก   นบพิตํา 
27   บ๎านวังลุง   พรหมคีรี 
28   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี 
29   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี 
30   วัดนากัน   พรหมคีรี 
31   วัดโทเอก   พรหมคีรี 

     ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ตารางที่  9 แสดงรายชือ่โรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   บ๎านเปร็ต   ขนอม 
2   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม 
3   บ๎านเขาหัวช๎าง   ขนอม 
4   วัดประทุมทายการาม   สิชล 1 
5   บ๎านชํองเขาหมาก   สิชล 1 
6   วัดสุชน   สิชล 1 
7   บ๎านทํุงหัวนา   สิชล 1 
8   บ๎านเขาใหญํ   สิชล 1 
9   วัดสุธรรมาราม   สิชล 2 
10   บ๎านเขายวนเฒํา   สิชล 2 
11   วัดกลาง   สิชล 2 
12   ชุมชนวัดสระแก๎ว   ทําศาลา 1 
13   บ๎านปากเจา   ทําศาลา 1 
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      ตารางที่  9 แสดงรายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน  (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
14   วัดนากุน   ทําศาลา 1 

15   วัดนํ้าตก   ทําศาลา 1 

16   วัดพระเลียบ   ทําศาลา 2 

17   บ๎านสํานักมํวง   ทําศาลา 2 

18   วัดโมคลาน   ทําศาลา 3 

19   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี 

20   วัดเปียน   นบพิตํา 
ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก  

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   วัดกระดังงา   ขนอม 
2   บ๎านทําจันทน์   ขนอม 
3   วัดคีรีวง   ขนอม 
4   บ๎านแขวงเภา   ขนอม 
5   บ๎านในเพลา   ขนอม 
6   บ๎านวัดใน   ขนอม 
7   บ๎านเปร็ต   ขนอม 
8   บ๎านควนทอง (ประชาอุทิศ)   ขนอม 
9   บ๎านคลองเหลง   ขนอม 
10   วัดเจดีย์หลวง   ขนอม 
11   บ๎านห๎วยทรายทอง   สิชล 1 
12   บ๎านทํุงขันหมาก   สิชล 1 
13   บ๎านน้ําร๎อน   สิชล 1 
14   บ๎านสุวรรณเขต   สิชล 1 
15   บ๎านคลองตีนเป็ด   สิชล 1 
16   บ๎านต๎นจันทน์   สิชล 1 
17   ชุมชนวัดปัณณาราม   สิชล 1 
18   วัดชนาราม   สิชล 1 
19   บ๎านปราบราษฎร์อุทิศ   สิชล 1 
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      ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
20   บ๎านทํุงครั้ง   สิชล 2 
21   ชุมชนวัดเทพราช   สิชล 2 
22   วัดคงคาเลียบ   สิชล 2 
23   บ๎านไสเหรียง   สิชล 2 
24   บ๎านเขาทราย   สิชล 2 
25   บ๎านน้ําฉา   สิชล 2 
26   วัดปากดําน   สิชล 2 
27   บ๎านเผียน   สิชล 2 
28   บ๎านน้ําขาว   สิชล 2 
29   วัดธารน้ําฉา   สิชล 2 
30   วัดสวนศิขรบรรพต   สิชล 2 
31   วัดคงคาวดี   สิชล  2 
32   บ๎านเราะ (อุทัยประชาสรรค์)   ทําศาลา 1 
33   บ๎านหน๎าเขาวัด   ทําศาลา  1 
34   บ๎านบํอกรูด   ทําศาลา 1 
35   บ๎านปากดวด   ทําศาลา 1 
36   บ๎านหนับเภา   ทําศาลา 1 
37   บ๎านหนองหว๎า   ทําศาลา 1 
38   วัดประดํูหอม   ทําศาลา 2 
39   วัดหมาย   ทําศาลา 2 
40   วัดปุา (ทําขึ้น)   ทําศาลา 2 
41   บ๎านสํานักมํวง   ทําศาลา 2 
42   วัดชลธาราม   ทําศาลา 2 
43   วัดยางงาม   ทําศาลา  2 
44   วัดจันพอ   ทําศาลา 3 
45   วัดพระอาสน์   ทําศาลา 3 
46   บ๎านสะพานหัน   ทําศาลา 3 
47   บ๎านฉาง   ทําศาลา 3 
48   วัดโคกเหล็ก   ทําศาลา  3 
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        ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
49   วัดสโมสร   ทําศาลา  3 
50   วัดชัยธารามประดิษฐ์   ทําศาลา  3 
51   วัดเขาปูน   พรหมคีรี 
52   วัดกําแพงถม   พรหมคีรี 
53   วัดหลวงครู   พรหมคีรี 
54   วัดโยธาธรรม   พรหมคีรี 
55   บ๎านในเขียว 1   พรหมคีรี 
56   วัดใหมํ   พรหมคีรี 
57   ชุมชนวัดทอนหงส์   พรหมคีรี 
58   บ๎านในเขียว 2   พรหมคีรี 
59   วัดสากเหล็ก   พรหมคีรี 
60   บ๎านชุมขลิง   พรหมคีรี 
61   วัดท๎าวโทะ   พรหมคีรี 
62   วัดนากัน   พรหมคีรี 
63   บ๎านขุนทะเล   นบพิตํา 
64   บ๎านพังหรัน   นบพิตํา 
65   บ๎านในตูล   นบพิตํา 
66   วัดโรงเหล็ก   นบพิตํา 
67   บ๎านนบ   นบพิตํา 

    ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน                                                                                                
     ตารางที่ 11  แสดงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ที่ ชื่อผู้จัดการศึกษา วุฒิการศึกษา วันที่ได้รับ
อนุญาต 

รายชี่อผู้เรียน อาย ุ ปีการศึกษา 2562 

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

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

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1   บ๎านคลองแคว   พรหมคีรี 

2   ปทุมานุกูล   ทําศาลา 2 

3   บ๎านทํุงชน   ทําศาลา 3 

4   บ๎านเขาฝูาย   สิชล 1 

5   วัดขรัวชํวย   สิชล 2 

6   วัดเขา (วันครู 2501)   ขนอม 

7   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม 

8   วัดคงคา   นบพิตํา 

9   บ๎านโรงเหล็ก   นบพิตํา 

10   วัดนาเหรง   นบพิตํา 
ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเภท จ านวน  (คน) 

  บุคลากรในสถานศึกษา  

  ผ๎ูบริหาร   131 
  ข๎าราชการครู (ครูผ๎ูสอน/ครูผ๎ูชํวย) 1,167 
  บุคลากรอื่น ๆ    284 
                        รวม 1,582 
  บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ผ๎ูบริหารการศึกษา     4 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (1)    15 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (2)    28 
  บุคลากรอื่น ๆ     16 
                           รวม    63 

รวมทั้งสิ้น 1,645 
    ที่มา : กลุํมบริหารงานบุคคล  (ข๎อมูล ณ  1 ต.ค. 62) 
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 ตารางที่ 14  แสดงจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษา  (ผ๎ูบริหาร + ข๎าราชการครู) 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
  ปริญญาเอก   1   3  4 
  ปริญญาโท  93 262 355 
  ปริญญาตรี 243 695 938 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทํา    1 -   1 
  ตํ่ากวําปริญญาตรี   - -   - 

รวม 338 960 1,298 
   ที่มา : กลุํมบริหารงานบุคคล (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค.62) 

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

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

รัฐบาล 1,167 23,714 1,368 1:20 1:17 

รวม 1,167 23,714 1,368   
 ท่ีมา : กลุํมบริหารงานบุคคล/กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล นักเรียน ณ 10 มิ.ย.62 / ข๎อมูล ครู ณ 1 ต.ค.62 ) 

ข้อมูลนักเรียน 

            ตารางที่ 16  แสดงจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน รวม 

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

ระดับชั้น 
จ านวน รวม 

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

รวมทั้งสิ้น 
 

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

  ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน    (ข๎อมูล ณ 10 มิ.ย.62) 

ตารางที่  17 แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562 

ประเภทความพิการ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
 1.มีความบกพรํองทางการเห็น 6 0.35 
 2.มีความบกพรํองทางการได๎ยิน 8 0.46 
 3.มีความบกพรํองทางสติปัญญา 163 9.34 
 4.มีความบกพรํองทางรํางกาย/สุขภาพ 41 2.35 
 5.มีปัญหาทางการเรียนรู๎ 1,376 78.85 
 6.มีความบกพรํองทางการพูด/ภาษา 7 0.40 
 7.มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ 15 0.86 
 8.ออทิสติก 56 3.21 
 9.พิการซ๎อน 73 4.18 
 10.อื่น ๆ - - 
                       รวมทั้งสิ้น 1,745 100 

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

 ประเภทด้อยโอกาส 
ก่อนประถม 

ศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวม 

 1.นักเรียนท่ีถูกบังคับให๎ขายแรงงาน - - - - 
 2.นักเรียนท่ีอยูํในธุรกิจบริการทางเพศ - - - - 
 3.นักเรียนท่ีถูกทอดท้ิง 1 2 2 5 
 4.นักเรียนท่ีอยูํในสถานพินิจค๎ุมครองเด็ก - - - - 
 5.นักเรียนเรํรํอน - - - - 
 6.นักเรียนท่ีได๎รับผลกระทบจากเอดส์ - - - - 
 7.นักเรียนท่ีเป็นชนกลุํมน๎อย 2 - - 2 
 8.นักเรียนท่ีถูกทําร๎ายทารุณ - - - - 
 9.นักเรียนยากจน 2,094 12,663 1,451 16,208 
10.นักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - 2 - 2 
11.กําพร๎า 4 43 4 51 
12.ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - - - - 
13.อื่น ๆ - - - - 

รวม 2,101 12,710 1,457 16,268 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล ณ 10 มิ.ย.2562) 

ตารางที่ 19 แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2561  
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา (คน) 
นักเรียนออกกลางคัน (คน) 

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

รวม 20,449 19 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล 10 มิ.ย.2561) 
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     ตารางที่  20 แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุและรายชั้น ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุ อนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 
                    แยกรายช่วงชั้น 

ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 รวมทั้งสิ้น 
 ฐานะยากจน - - - - - 

 มีปัญหาครอบครัว - - - 2 2 
 สมรสแล๎ว - - 1 3 4 
 มีปัญหาในการปรับตัว - - - - - 

 ต๎องคดี/ถูกจับ - - - - - 
 เจ็บปุวย/อุบัติเหตุ - - - - - 
 อพยพตามผ๎ูปกครอง - 3 5 5 13 
 หาเล้ียงครอบครัว - - - - - 
 กรณีอื่น ๆ  - - - - - 

รวม - 3 6 10 19 
   ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล 10 มิ.ย.2561) 

    ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางที่  21 แสดงขอ้มูลการอ่าน / การเขียน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  
        แสดงข้อมูลการอ่านของนักเรียน     

 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ปกติ 
(คน) 

การอ่านออกเสียง 
(ปรับปรุง) 

(คน) 

ร้อยละ 
การอ่านรู้เรื่อง 

(ปรับปรุง) 
(คน) 

ร้อยละ 

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

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

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

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ปกติ 
(คน) 

การเขียนค า 
(ปรับปรุง) 

(คน) 

ร้อยละ 
การเขียน

ประโยค/เรื่อง 
(ปรับปรุง) 

(คน) 

ร้อยละ 

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

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

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

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

ตารางที่  22 แสดงข้อมูลความสามารถในการรู้เร่ืองการอ่าน ( Reading Literacy ) แนว PISA 

                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ระดับชั้น นักเรียนปกติ 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ร้อยละ 

 
ปรับปรุง 

(คน) 
ร้อยละ 

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.นศ. 4 
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2560 / 2561 
( + / - ) 

สพฐ. 
 

ประเทศ 
 

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

        ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.นศ.4 
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2560 / 2561 
(+ / - ) 

สพฐ. ประเทศ 

2559 2560 2561 2561 2561 

ภาษาไทย 45.01 44.77 51.54 6.77 55.04 54.42 

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

วิทยาศาสตร์ 33.33 30.26 34.69 4.43 36.43 36.10 

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

 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา 2559 
ผลการประเมินระดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ผลการประเมินระดับ 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมินระดับ 

เปรียบเทียบ 
ระดับ สพป.นศ.4 

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

ด๎านภาษา
(Literacy) 

53.62 51.00 54.87 52.67 58.26 53.18 3.39 

ด๎านคํานวณ
(Numeracy) 

38.84 36.99 40.87 37.75 53.58 47.19 12.71 

ด๎านเหตุผล
(Reasoning 
Abilities) 

56.11 53.38 48.21 45.31 52.52 48.07 4.31 

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

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี  1  ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารในการนําองค์การไปสูํเปูาหมาย 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบรหิารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี  4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาที่  5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  1 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่  2  การพัฒนาสูอ่งค์การแห่งการเรียนรู ้  
  ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การสํงเสริมให๎บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร๎น ค๎นหาความรู๎ 
มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง 

4 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ (Knowledge  Management : KM ) 
และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC ) 

2 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การสํงเสริม สนับสนุน ให๎มีแหลํงเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบ และวิธีการ 
ทีห่ลากหลาย เพ่ือให๎บุคลากรมีโอกาสได๎เรียนรู๎ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี 4  การนําองค์ความรู๎มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ 
โดยใช๎กระบวนการวิจัย 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา  
  ประเด็นการพิจารณาที่  1  การกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การสํงเสริม ประสานเชื่อมโยงการทํางานขององค์คณะบคุคลที่เกี่ยวข๎องกับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่กฎหมายกําหนด 

2 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

2 

  ประเด็นการพิจารณาที่  4  การสร๎าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษา 4 
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3 ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่  1 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี  1  พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท๎องถ่ินที่สอดคล๎องกับเปูาหมาย จุดเน๎น 
 สาระท๎องถ่ินและสอดคล๎องแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท๎องถ่ินและความต๎องการของ
สถานศึกษา 

3 

ประเด็นการพิจารณาที่  3  สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 3 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี  4  สํงเสริม  สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ในการเรียนรู๎ที่หลากหลายของผู๎เรียนให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  5  สํงเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และนําผลไปใช๎ในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  6  พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

ประเด็นการพิจารณาท่ี  7 จัดทําวิจัย สํงเสริมการวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช๎พัฒนางานวิชาการ 2 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  8  สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและ
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 ประสาน สํงเสริมให๎บคุคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น      
มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือขํายและแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  1 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับนโยบาย  
ปัญหาและความต๎องการ 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดระบบการบริหารการเงนิ บัญชี และพัสดุ 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3  การควบคุมการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การตรวจสอบภายในอยํางเป็นระบบ 3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 วางแผนอัตรากําลังครูและบคุลากรทางการศึกษา สอดคล๎องกับนโยบาย  
ปัญหา และความต๎องการ 

3 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การสรรหาและการบรรจุแตํงต้ังครูและบคุลากรทางการศึกษาอยํางถูกต๎อง  
เป็นธรรม โปรํงใส และตรวจสอบได๎ 

3 
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ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา สํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สูํความเป็นมืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจาํเป็น และสํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การเสริมสร๎างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 
สรุปตัวบ่งชี้ที่  3 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การจัดทําสํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล๎อม 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  4  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  5  การจัดวางระบบควบคุมภายในหนํวยงาน 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  6  การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  7  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 4 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  4 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษา  
ภารกิจหลัก 4 ด๎าน และการนํานโยบายสูํการปฏิบัติ 

3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  5 ดีมาก 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่  2 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
    ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดําเนินงานของกลุํม/หนํวย ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่บรรลุเปูาหมาย ประสบความสําเร็จ ตามภารกิจของแตํละกลุํม ท้ังน้ีเป็นผลงานที่เกิดจากการดําเนินงาน 
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ตํอการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ท้ังภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอยํางได๎ 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  1 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นยํอยที่  1  (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 3 
ประเด็นยํอยที่  2  (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 3 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  2 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มึคุณภาพตามหลักสูตร  
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ  
( National Test :NT ) 

4 

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

 

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

 

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

 

ประเด็นยํอยที่ 5.1 – ป. 6 3 
ประเด็นยํอยที่ 5.2 – ม. 3 4 
ประเด็นยํอยที่ 5.3 – ม. 6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ประเด็นยํอยที่ 6.1 – ป.6 4 
ประเด็นยํอยที่ 6.2 – ม. 3 4 
ประเด็นยํอยที่ 6.3 – ม. 6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู๎เรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

4 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 3 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 จํานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎าเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

4 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 4 
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ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อัตราการศึกษาตํอในระดับที่สูงข้ึนของผู๎เรียนทึ่จบชั้นประถมศึกษาท่ี 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ประเด็นยํอยที่ 3.1 – ป. 6 4 
ประเด็นยํอยที่ 3.2 – ม. 3 4 
ประเด็นยํอยที่ 3.3 – ม. 6 - 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการดูแล 
ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

ประเด็นยํอยที่ 4.1 – (เด็กพิการเรียนรวม) 3 
ประเด็นยํอยที่ 4.2 – (เด็กด๎อยโอกาส)  1 
ประเด็นยํอยที่ 4.3 – (เด็กที่มีความสามารถพิเศษ) 4 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 1 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีจบหลักสูตร ได๎ศึกษาตํอในสายอาชีพ 2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขต  

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
   

ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเดํนที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นผลงานที่
ได๎รับรางวัลในระดับชาติข้ึนไป โดยต๎องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับรางวัล
น้ัน ๆ ให๎การรับรองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัล   
ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

2 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 5 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  ผลการประเมินความพึงพอใจด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให๎บริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศีกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุํมในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช๎แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีตํอการให๎บริการครอบคลุมทุกภารกิจของ
กลุํม / หนํวย 

4 

สรุปตัวบ่งชี้ที่  6 ดีเยี่ยม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก 

คะแนนรวมของภาพรวม ( 3 มาตรฐาน) ดีมาก 
หมายเหตุ 1. n/a ( not available ) หมายถึง รายงานไมํสมบูรณ์ ไมํสามารถประเมินผล ไมํรายงานข๎อมูล 
            2. – หมายถึง ไมํติดตามและประเมินผล ในมาตรฐานที่ 3 
ที่มา : กลุํมอ านวยการ 
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ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้รับ ค าอธิบายระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 40 ดีมาก 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี  1  ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารในการนํา
องค์การไปสูํเปูาหมาย 

3 7.5 ดี 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบรหิาร
และการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา คุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5 10 ดีเย่ียม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

5 10 ดีเย่ียม 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี  4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

3 4.5 ดี 

   ประเด็นการพิจารณาที่  5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2  การพัฒนาสูอ่งค์การแห่งการเรียนรู้ 4 10 ดีมาก 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ 
(Knowledge  Management : KM ) 
และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community : PLC ) และนําองค์ความรู๎มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาองค์การ โดยใช๎กระบวนการวิจัย 

4 10 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 6 ดีมาก 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

4 6 ดีมาก 

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

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 5 12.5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณาท่ี  6  พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 12.5 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 4 4 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช๎งบประมาณอยําง    
เป็นระบบ สอดคล๎องกับนโยบาย ปัญหาและความต๎องการ 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 6 ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา สํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหา
ความต๎องการจําเป็น และสํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 6 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 6 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูล
สารสนเทศ 

4 6 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2 6 พอใช ้

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 34.5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความส าเร็จและเป็นแบบอยา่งได้ 

2 6 พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 21.5 ดีเยี่ยม 

                        2.1 ระดับปฐมวัย 5 7.5 ดีเย่ียม 
2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 14 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพตามหลักสูตร 

5 20 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู๎เรียนระดับชาติ ( National Test :NT ) 

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

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

   

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

5 8.5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความ
ต๎องการพิเศษได๎รับการดูแล ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รบัการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 

   

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

3 9 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ     
ในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 20 ดีเยี่ยม 

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

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

     

    ตัวชี้วัด 

ค่าคะแนน 

ปีงบประมาณ 
2559 

   ปีงบประมาณ 
     2560 

  ปีงบประมาณ 
     2561 

ปีงบประมาณ 
     2562 

    KRS 4.46952      3.99537 4.14216 4.51045 
 

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

 

ระดับ 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่รับการ
ประเมิน
ทั้งหมด 

 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก ไม่รับรอง รับรอง 

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

มัธยมศึกษา 
141 - -   11   127 3 21 120 

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

หมายเหตุ -  โรงเรียนที่ยุบเลิกแล๎ว จํานวน  8  โรง คือ โรงเรียนบ๎านเขาตาสัก โรงเรียนวัดเขาน๎อย (อ.นบพิตํา)        
                 โรงเรียนบ๎านชุมโลง  โรงเรียนวัดนางตรา   โรงเรียนบ๎านเขาวังทอง   โรงเรียนวัดปุากิ่ว  โรงเรียนบ๎านวังหิน        
                 โรงเรียนวัดสวนหมาก 
  -   โรงเรียนที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น จํานวน  1  โรง  คิอ โรงเรียนวัดปุา (โมคลาน) ไปเรียนรวมกับโรงเรียน 
                 วัดชัยธารามประดิษฐ์  

     คงเหลือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  จํานวน  133  โรง 
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ปัญหา / ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ได๎สรุปปัญหาและข๎อเสนอแนะจาก
การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

นโยบายที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ปัญหา 
 1. การเดินทางเข๎าไปดูแลชํวยเหลือนักเรียนและการเข๎าไปเยี่ยมบ๎านนักเรียนกลํุมเส่ียงและมีฐานะ
ยากจน มีความกันดาร เชํนเป็นท่ีเชิงเขา ห๎วย หนอง คลอง บึง 
 2. ความรํวมมือจากผ๎ูปกครอง บางกรณี นักเรียนอาศัยอยูํกับตาและยายจึงทําให๎การดําเนินการ 
ชํวยเหลือยากตํอการปรับพฤติกรรม เพราะต๎องทํารํวมกันระหวํางครู โรงเรียน และผ๎ูปกครองเป็นสําคัญ 
 3. งบประมาณในการดําเนินงานมีไมํเพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.สนับสนุนด๎านงบประมาณในการดําเนินงาน เชํนการออกเย่ียมบ๎านนักเรียน 
 2.ประสานโรงเรียนและผ๎ูปกครองในการให๎ความรํวมมือและสนับสนุนเยี่ยมบ๎านนักเรียนกลํุมเส่ี ยง
อยํางตํอเนื่อง 
นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ปัญหา 
 1. ภาระงานมากซ้ าซ้อนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 2. ชํวงเวลาในการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีภารกิจซ้ําซ๎อน 
 3. มีการเปล่ียนแปลงกรรมการระดับสนามสอบใกล๎เวลาสอบ 
 4. งบประมาณมีจํากัด 
 5. ระยะเวลาในการดําเนินการ มีภารกิจซ้ําซ๎อนทําให๎ไมํสามารถบริหารจัดการในเรื่องการรทดสอบ
ด๎วยข๎อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผ๎ูเรียนปีการศึกษา 2561 ได๎อยํางเต็มท่ี 
 6. สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ. สพฐ.) มีการดําเนินการทดสอบทุกระดับช้ัน เชํน RT NT และ
ข๎อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให๎กับโรงเรียน  
 7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยเพราะ สพฐ.จัดสรรงบประมาณมาอย่างเร่งด่วน และต้องจัด    
ให้เสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ 
 8. นักเรียนบางคนอยากกลับบ๎านในวันแรกของการเข๎ารํวมโครงการ “คํายเยาวชน รักษ์พงไพรเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2562” 
 9. ใช๎เวลาในวันธรรมดา (วันเปิดภาคเรียน) ทําให๎นักเรียนเสียเวลาเรียนไปคําย ๆ ละ 3 วัน 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. การวางแผนการทํางานควรให๎ครอบคลุมภารกิจ 
 2. ควรจัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 3. ลดการทดสอบให๎น๎อยลง  
 4. สพฐ.ควรจัดทําคลังข๎อสอบไว๎บริการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน  
 5. ครูท่ีรับผิดชอบงานห๎องสมุด  ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎  มีกิจกรรม            
ท่ีหลากหลาย และเป็นห๎องสมุดมีชีวิต 
 6. ควรสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาห๎องสมุดและจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางตํอเนื่อง 
 7. นิเทศ ติดตามผลหลังจากโรงเรียนจัดสํงเสริมรักการอํานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 8. จัดคํายในวันหยุด นักเรียนและครูจะไมํมีผลกระทบกับเวลาเรียนมากนัก 
 9. พูดคุย ทําความเข๎าใจกับผ๎ูปกครองและนักเรียนให๎ชัดถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนตอนมาคําย 
 

นโยบายท่ี  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      ปัญหา  
 1. อัตรากําลัง ตําแหนํง รอง ผอ. สพป. มี 3 คน ทําให๎การออกจัดเก็บข๎อมูลมีเวลาซ้ําซ๎อน ต๎องมี    
การปรับเปล่ียนวันเวลาในการออกจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงานของผ๎ูบริหารสถานศึกษาหลายครั้ง 
 2. การจัดสรรงบประมาณ ของ สพฐ.  ไมํครบอัตรา และการปรับลดเงินจัดสรร 
 3. การเชิญข๎าราชการบํานาญเข๎ารํวมพิธีวันครูกระทําได๎ไมํท่ัวถึง 
  4. อุปกรณ์เครื่องเสียงไมํได๎มาตรฐาน 
 5. งบประมาณไมํเพียงพอ 
       6. วันท่ีจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคล่ือนหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา) ปีงบประมาณ 2562 ได๎จัดในวันพุธซึ่ง เป็นเวลาท่ี
ซ้ําซ๎อนกับรายการ “พุธเข๎า ขําว สพฐ” 
 7. การเขียนรายงานการเดินทางต๎องใช๎เวลาในการช้ีแจงมากเพราะมีการปรับเปล่ียนแบบ บก.111       
จากคําพาหนะเป็นคําชดเชยน้ํามัน 
 8. การอบรมให๎แกํเครือขํายท๎องถิ่นและวิทยากรท๎องถิ่นไมํเป็นไปตามปฏิทิน สํงผลให๎การอบรมขยาย
ผลลําช๎าและไมํเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
 9. การนิเทศติดตามขาดความตํอเนื่อง   
 10. บางโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 รุํนท่ี 9 คือ 
โรงเรียนบ๎านห๎วยทรายทอง ท่ีไมํได๎เข๎ารํวมการอบรมผ๎ูรับผิดชอบโครงการของสพป.นศ.4 ได๎แจ๎งรายละเอียด 
ในการเข๎ารับการอบรม แตํทางโรงเรียนไมํได๎ให๎ครูผ๎ูรับผิดชอบโครงการเข๎าอบรม ทําให๎ครูไมํเข๎าใจการ
ดําเนินการของโครงการดังกลําว 
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 11. โรงเรียนท่ีสํงเอกสารเข๎ารับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย
ประเทศไทย มีจํานวนมาก แตํงบประมาณท่ีใช๎ในการดําเนินการของโครงการมีจํานวนจํากัด จึงไมํสามารถ
แตํงต้ังคณะกรรมการประเมินได๎อยํางเหมาะสม  ทําให๎คณะกรรมการประเมินโครงงานมีจํานวนน๎อยตํอเอกสาร
ท่ีต๎องทําการประเมิน    
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดสรรพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว ให๎ครบทุกอัตรา และไมํปรับลดเงินจัดสรร 
 2. ควรแจ๎งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูให๎ทราบลํวงหน๎าหลาย ๆ วัน  เพื่อจะได๎เตรียมการ
ดําเนินงานในแตํละกิจกรรมได๎อยํางเต็มท่ี 
 3. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในกิจกรรมวันครูตามท่ีเห็นสมควร 
 4. ในการจัดอบรมหากมีผ๎ูบริหารเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย ไมํควรจัดในวันพุธ 
 5. ในการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกัน
การทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต” ควรดําเนินการอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานรํวมกันเพื่อลดความซ้ําซ๎อนของกิจกรรม              
 7. ควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเข๎าประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู๎มากขึ้น 
 8. ทางหนํวยจัดการอบรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา ควรจัดอบรม     
ให๎ตรงกับเวลาท่ีกําหนด 
 9. การนิเทศ ติดตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา ต๎องใช๎วิธีการ
นิเทศทางไกล ออนไลน์  
 10. องค์กรควรมีแผนในการพัฒนาบุคคลท่ีเน๎นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติ
อยูํหรือจะปฏิบัติตํอไปในระยะยาวเนื้อหาของเรื่องท่ีจะพัฒนาเป็นเรื่องตรงกับความต๎องการของตัวบุคคล    
 11. ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา ควรติดตามขําวสารของหนํวยงานต๎นสังกัด ในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนา เพื่อให๎ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได๎รับความรู๎และนําความรู๎ ท่ีได๎ไปจัด    
การเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 

 12. สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการประเมินเพื่อขอรับตราบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  
ประเทศไทย ให๎มากกวํานี้ 
 

นโยบายท่ี  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ    
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 ปัญหา 
 1. ไมํมีเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท่ีชัดเจนในชํวงต๎นทําให๎การดําเนินการซ้ําซ๎อน
และการรายงานไมํตรงเปูาหมาย 
 2. ไมํมีความชัดเจนในการจัดงบประมาณและกิจกรรมต้ังแตํต๎นปีงบประมาณจึงไมํสามารถกําหนด
กิจกรรมได๎ลํวงหน๎า 
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 3. ผ๎ูบริหารโรงเรียนยังไมํมีความพร๎อมด๎านการบูรณาการการจัดคุณภาพของโรงเรียน  ควรกําหนด
เปูาหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท่ีไมํผูกพันกับขนาดและจํานวนนักเรียน (โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญํให๎เสนอ
แนวทางการจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนกํอนคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกําหนดเปูาหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท่ีไมํผูกพันกับขนาดและจํานวนนักเรียน (โรงเรียนขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญํให๎เสนอแนวทางการจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนกํอนคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
 

นโยบายที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ปัญหา 
 1. ไมํมีปฏิทินการประชุมท่ีชัดเจน บางครั้งกําหนดการประชุมกระช้ันชิด ทําให๎มีเวลาในการจัดทํา
เอกสารน๎อย อาจจะทําให๎เกิดการผิดพลาด เพราะผ๎ูรับผิดชอบต๎องเรํงดําเนินการให๎ทันกับเวลา 
 2. สถานศึกษาสํวนใหญํให๎ความสําคัญในการควบคุมการเงินบัญชีน๎อย สํงผลตํอความถูกต๎อง ครบถ๎วน 
ตามระเบียบกําหนด เห็นได๎จากผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก มีไมํถึงร๎อยละ 50  
 3. ไมํมีผ๎ูรับผิดชอบโดยตําแหนํงในการเขียนขําวประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  จึงทําให๎การประชาสัมพันธ์ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยังไมํครอบคลุมทุกกระบวนงาน 
 4. ครู หรือผ๎ูดูแลอุปกรณ์ DLTV บางโรงเรียนไมํมีความรู๎ในการใช๎งานอุปกรณ์ DLTV หรือทักษะ     
ในการแก๎ไขปัญหาเบ้ืองต๎น กรณี ท่ีอุปกรณ์ไมํสามารถใช๎งานได๎ 
 5. โรงเรียนในโครงการ DLTV ไมํได๎จัดทําแผนการใช๎จํายงบประมาณเพื่อบํารุงรักษา หรือซํอมอุปกรณ์ 
DLTV  
 6. เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ITA Online มีการเปล่ียนแปลงทุกปีขาดความตํอเนื่องของภาระ
งานท่ีทํา  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกําหนดปฏิทินการประชุมให๎ชัดเจน และมีเวลาให๎ผ๎ูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม โดยกําหนดให๎ผ๎ูประสงค์จะแจ๎งเรื่องตําง ๆ ให๎ท่ีประชุมทราบ สํงรายละเอียดให๎         
ผ๎ูรับผิดชอบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 5 วันทําการ  
 2. ควรมีการประสานผ๎ูบริหาร และผ๎ูเกี่ยวข๎องลํวงหน๎ากํอนการประชุม  
 3. มีการแบํงหน๎าท่ีให๎กับเจ๎าหน๎าท่ีในการประชุมแตํละครั้งให๎เหมาะสม 
 4. จัดทําตารางตรวจสอบความเรียบร๎อย 
 5. ควรมีเจ๎าหน๎าท่ีประชาสัมพันธ์โดยตรง 
 6. ควรมีกิจกรรมท่ีสํงเสริมการมีสํวนรํวมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในองค์กร 
 7. สพป.นศ.4 ควรกระต๎ุนให๎สถานศึกษาดําเนินงานการควบคุมการเงินบัญชีให๎เป็นไปตามระเบียบ
กําหนด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 8. ควรมีการดําเนินโครงการสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ตํอเนื่อง  
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 9. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก๎ไขปัญหาเบ้ืองต๎น การซํอม บํารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV 
 10. ควรมีโครงการติดตามการใช๎อุปกรณ์ DLTV  
 11. ควรมีการประชุมให๎ผ๎ูบริหารระดับสูงได๎รับรู๎ทุกขั้นตอนตามโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต ) 
 12. ควรมีกิจกรรมท่ีจะให๎บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได๎มีสํวนรํวมในการแสดงออกถึง
ความรักความสามัคคีในองค์กรเพิ่มมากขึ้น 
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           ส่วนที่ 2 
                             นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลํม 134 ตอนท่ี 40 ก 6 เมษายน 2560 
       มาตรา 54 รัฐต๎องดําเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแตํ กํอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย 
       รัฐต๎องดําเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนากํอนเข๎ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
รํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให๎สมกับวัย โดยสํงเสริมและสนับสนุน ให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนเข๎ามีสํวนรํวมในการดําเนินการด๎วย 
       รัฐต๎องดําเนินการให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาตามความต๎องการในระบบตํางๆ รวมท้ังสํงเสริม ให๎มี
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต และจัดให๎มีการรํวมมือกันระหวํางรัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน๎าท่ีดําเนินการกํากับ สํงเสริม และสนับสนุนให๎การจัดการศึกษาดังกลําวมี
คุณภาพและได๎มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติซึ่ง อยํางน๎อย ต๎องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหํงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ให๎เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแหํงชาติด๎วย 
       การศึกษาท้ังปวงต๎องมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได๎ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       ในการดําเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให๎ประชาชนได๎รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต๎องดําเนินการให๎ผ๎ูขาดแคลนทุนทรัพย์ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
       ใหจั๎ดต้ังกองทุนเพื่อใช๎ในการชํวยเหลือผ๎ูขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให๎รัฐจัดสรรงบประมาณให๎แกํกองทุน หรือใช๎
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให๎ผ๎ูบริจาคทรัพย์สินเข๎ากองทุนได๎รับประโยชน์ในการลดหยํอนภาษีด๎วย 
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลําวอยํางน๎อยต๎องกําหนดให๎การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระ
และกําหนดให๎มีการใช๎จํายเงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว   
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ได๎น๎อมนําแนวพระราชดําริสืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มาขับเคล่ือน
งานด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม  นํายุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันท่ี  25 - 26 กรกฎาคม 2562  นโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี  21  สิงหาคม  2562  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช  นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 และการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis)  ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และบริบทตําง ๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง มาเช่ือมโยงกับอํานาจหน๎าท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4  
แล๎วกําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  

พระราชปณิธานของพระองค์ทํานถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแกํหนํวยงานในสังกัด ดังนี้ 

1) พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีใจความสําคัญวํา  “การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานให๎แกํผ๎ูเรียนใน 2 ด๎าน คือ (1) 
สํงเสริมให๎นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต๎อง (2) การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข๎มแข็ง อาทิ 
การสร๎างบุคลิก และอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)”    

 2)  สืบสานพระราชปณิธานด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช    
ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตําง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา     

    (1) นักเรียน 
     “ครูต๎องสอนให๎เด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชํน คนเรียนเกํงชํวยติวเพื่อนท่ีเรียนล๎าหลัง มิใชํสอนให๎เด็กคิด 

แตํจะแขํงขัน (Compete) กับเพื่อนเพื่อให๎คนเกํงได๎ลําดับดี ๆ เชํน สอบได๎ท่ีหนึ่งของช้ันแตํต๎องให๎เด็กแขํงขัน 
กับตนเอง”(11 มิ.ย.2555)  “ครูไมํจําเป็นต๎องมีความรู๎ทางเทคโนโลยีมาก แตํต๎องมุํงปลูกฝังความดีให๎นักเรียน 
ช้ันต๎นต๎องอบรมบํมนิสัยให๎เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต๎องทําเชํนกัน” (6 มิ.ย.2555)  “เราต๎องฝึกหัดให๎นักเรียน
รู๎จักทํางานรํวมกันเป็นกลํุมเป็นหมูํคณะมากขึ้นจะได๎มีความสามัคคี รู๎ จักดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผํความรู๎และประสบการณ์แกํกัน” (5 ก.ค.2555)  “ทําเป็นตัวอยํางให๎นักเรียนเป็นคนดี นักเรียน
รักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)     

     (2) ครู   
    “เรื่องครูมีความสําคัญไมํน๎อยกวํานักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือการขาดครูเพราะจํานวนไมํพอ และครู

ย๎ายบํอย ดังนั้นกํอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต๎องพัฒนาครูกํอน ให๎พร๎อมท่ีจะสอนเด็กให๎ได๎ผลตามท่ีต๎องการ     
จึงจะต๎องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต๎องต้ังฐานะในสังคมของครูให๎เหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช๎ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให๎ทุนและอบรม กลําวคือ ต๎องมีความรู๎ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสม       
ท่ีจะสอนต๎องอบรมวิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท๎จริง คือ มีความรักความเมตตาตํอเด็ก ควร 
เป็นครูท๎องท่ีเพื่อจะได๎มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท๎องถิ่นท่ีเกิดของตน ไมํคิดย๎ายไปย๎ายมา” (11 มิ.ย.
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2555)  “ต๎องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต๎องเรียนใหมํ ต๎องปฏิวัติครูอยํางจริงจัง” (6 มิ.ย.2555)  
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุํงเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราสํงผ๎ูบริหารเพื่อให๎ได๎ตําแหนํงและเงินเดือนสูงขึ้น 
แล๎วบางทีก็ย๎ายไปท่ีใหมํ สํวนครูที่มุํงการสอนหนังสือกลับไมํได๎อะไรตอบแทน ระบบไมํยุติธรรม เราต๎องเปล่ียน
ระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต๎องถือวําเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี  ซึ่งสํวนมากคือมีคุณภาพ
และปริมาณ ต๎องมี reward” (5 ก.ค.2555)  “ครูบางสํวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมํหมดแตํเก็บไว๎บางสํวน 
หากนักเรียนต๎องการรู๎ท้ังหมดวิชา ก็ต๎องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทํานนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียน
หรือสํวนตัวก็ตาม”  (5 ก.ค.2555)    

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) 
           คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได๎ดําเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 เป้าหมาย 
 1. ความมั่นคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ        
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ีเข๎มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีนําไปสํูการบริหาร
ประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุํน 
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต  มีท่ีอยูํอาศัย และ   
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
    1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 2. ความมั่งค่ัง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลํุมรายได๎สูง        
ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น 
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    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง  สามารถสร๎างรายได๎ท้ังภายในและภายนอกประเทศ       
สร๎างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสํง 
การผลิต การค๎า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการ
เงินทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 3. ความยั่งยืน 
    3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้ นอยํางตํอเนื่อง   
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอส่ิงแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็น
ท่ียอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม 
    3.3 ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2) เพื่อเพิ่มการกระจายโอกาสและคุณภาพการให๎บริการของรัฐอยํางท่ัวถึง เทําเทียม เป็นธรรม 
  3) เพื่อลดต๎นทุนให๎ภาคการผลิตและบริการ 

4) เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด๎วยนวัตกรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร๎อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       39 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดท่ีเหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร๎อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12    
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ 
      1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให๎ เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อยําง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิค๎ุมกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข   
ท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคนให๎มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพท่ีมีการหยิบยื่นและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูํรํวมกันอยําง
สมานฉันท์ 
      2) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคน
ให๎มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี  รับผิดชอบตํอ
สังคม   มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุอยํางมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์ และอยูํกับส่ิงแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล  อนุรักษ์ฟื้นฟูใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมอยํางเหมาะสม 
      3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติวํา
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
      4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี มาเป็น
กรอบในการกําหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา ควบคํูกับกรอบเปูาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
      5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
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        6) ยึด“หลักการนําไปสํูการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีท่ีตํอยอดไปสํูผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคํานิยมท่ีดี          
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจนเป็นคนเกํงท่ีมีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
     2. เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผ๎ูด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ 
     3. เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของฐาน   
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมท่ีเข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจ    
ฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
     4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการเติบโต     
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      5. เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
    6. เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสํูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ 
    7. เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ท้ังในระดับ         
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให๎ประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตําง  ๆท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เปูาหมายรวม เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎กําหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด๎วย 
        1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทําประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
         2. ความเหล่ือมลํ้าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็งประชาชน   
ทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยํางท่ัวถึงและเป็นธรรม 
          3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสํูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  
มีผ๎ูประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผ๎ูประกอบการ ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข๎มแข็งสามารถ
ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคําสินค๎าและบริการมีระบบการผลิตและให๎บริการจาก
ฐานรายได๎เดิมท่ีมีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู๎ช้ันสูงใหมํๆ ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสํูภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
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       4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม มีความมั่นคง 
ทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด๎วย 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข๎องกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให๎ความสําคัญกับการวางรากฐาน การ
พัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแตํกลํุมเด็กปฐมวัยที่ต๎องพัฒนาให๎มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู๎ และทักษะชีวิต เพื่อให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ ควบคํูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี
มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีตํอสังคมสํวนรวม มีทักษะความรู๎และ
ความสามารถ ปรับตัวเทําทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม  
ท่ีเข๎มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรํวมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให๎มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
          1. วัตถุประสงค์ 
             1.1 เพื่อปรับเปล่ียนให๎คนในสังคมไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
             1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให๎มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 
          2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
             2.1 เปูาหมายการพัฒนา 
                   2.1.1 คนไทยสํวนใหญํมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
                   2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
                   2.1.3  คนไทยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
             2.2 ตัวชี้วัด 
                  เปูาหมาย 1 คนไทยสํวนใหญํมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
                     ตัวช้ีวัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท๎อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

          เปูาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
               2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
           ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
               2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน 
           ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไมํตํ่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 
           ตัวชี้วัด 3 เด็กร๎อยละ 70 มีคะแนน EQ ไมํตํ่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน  
                       เปูาหมาย 3 คนไทยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
อยํางตํอเนื่อง 
   ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชาไมํตํ่ากวํา 500 
   ตัวชี้วัด 3.2 การใช๎อินเทอร์เน็ตเพื่อการอํานหาความรู๎เพิ่มขึ้น 
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   ตัวชี้วัด 3.3 การอํานของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 85 
    3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 ปรับเปล่ียนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
         3.1.2 สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห๎องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรํงสร๎างสภาพแวดล๎อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให๎ปลอดจากอบายมุขอยํางจริงจัง 
    3.2 พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษะความรู๎และความสามารถในการดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา 
         3.2.1 สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
         3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุํนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ มีความคิดสร๎างสรรค์     
มีทักษะการทํางานและการใช๎ชีวิตท่ีพร๎อมเข๎าสํูตลาดแรงงาน 
           1) ปรับกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎เด็กมีการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงสอดคล๎องกับพัฒนาการของ
สมองแตํละชํวงวัย และเน๎นพัฒนาทักษะพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด๎านวิศวกรรมศาสตร์ ด๎าน
คณิตศาสตร์ ด๎านศิลปะ และด๎านภาษาตํางประเทศ 
           2) สนับสนุนให๎เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมท้ังในและนอกห๎องเรียนท่ีเอื้อตํอการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง อาทิ การอําน การบําเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานรํวมกันเป็นกลํุม 
การวางแผนชีวิต 
           3) สร๎างแรงจูงใจให๎เด็กเข๎าสํูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุํงการฝึกทักษะอาชีพให๎
พร๎อมเข๎าสํูตลาดแรงงาน 
    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
         3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน๎นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผ๎ูแนะนํา และสามารถ
กระต๎ุนการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน สร๎างมาตรการจูงใจให๎ผ๎ูมีศักยภาพสูงเข๎ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพให๎เช่ือมโยงกับพัฒนาการของผ๎ูเรียน และสร๎างเครือขํายแลกเปล่ียนเรียนรู๎ในการจัดการเรียน     
การสอนท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอยํางตํอเนื่อง 
         3.3.3 สํงเสริมมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎ สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เข๎ารํวมระบบ   
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับผ๎ูประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เล้ียงให๎รํวมวางแผน         
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผ๎ูเรียน 
         3.3.6 จัดทําส่ือการเรียนรู๎ที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช๎งานผํานระบบอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี
ให๎คนทุกกลํุมสามารถเข๎าถึงได๎งําย สะดวก ท่ัวถึง ไมํจํากัดเวลาและสถานท่ี และใช๎มาตรการทางภาษีจูงใจ      
ให๎ภาคเอกชนผลิตหนังสือ ส่ือการอํานและการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
        3.3.7 ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
ห๎องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผ๎ูสูงอายุ รวมท้ังสํงเสริมให๎มีระบบการจัดการความรู๎      
ท่ีเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     3.7 ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง 
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          3.7.3 สํงเสริมสถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎ 
รวมท้ังสนับสนุนให๎มีการทําวิจัยรํวมกับชุมชนในการแก๎ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นท่ี 
     2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ให๎ความสําคัญกับการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให๎ท่ัวถึง โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการปิด
ชํองวํางการค๎ุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดําเนินงานตํอเนื่องจากท่ีได๎ขับเคล่ือนและผลักดัน
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุํงเน๎นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช๎นโยบายแรงงาน    
ท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร๎างรายได๎สูงขึ้น และการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร๎างอาชีพรายได๎และให๎ความชํวยเหลือท่ีเช่ือมโยง การเพิ่ มผลิต
ภาพสําหรับประชากรกลํุมร๎อยละ 40 ท่ีมีรายได๎ตํ่าสุด ผ๎ูด๎อยโอกาส สตรี และผ๎ูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานราก
และการเข๎าถึงเงินทุนเพื่อสร๎างอาชีพ และการสนับสนุนการเข๎าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรม เป็นต๎น
และในขณะเดียวกันก็ต๎องเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมลํ้า 
        1. วัตถุประสงค์ 
           1.2 เพื่อให๎คนไทยทุกคนเข๎าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได๎อยํางท่ัวถึง 
        2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
            เปูาหมายท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
              ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข๎าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทํากับร๎อยละ 90  
โดยไมํมีความแตกตํางระหวํางกลํุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวํางพื้นท่ี 
              ตัวช้ีวัด 2.2 สัดสํวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับช้ันผํานเกณฑ์คะแนน ร๎อยละ 50  
มีจํานวนเพิ่มข้ึน และความแตกตํางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวํางพื้นท่ี และภูมิภาคลดลง 
        3. แนวทางการพัฒนา 
     3.1 การเพิ่มโอกาสให๎กับกลํุมเปูาหมายประชากรร๎อยละ 40 ท่ีมีรายได๎ตํ่าสุดให๎สามารถเข๎าถึงบริการ 
ท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด๎านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได๎รับขยายการค๎ุมครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยํางท่ัวถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได๎ โดย 
              3.1.1 ขยายโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษา
อยํางตํอเนื่องโดยไมํถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพรํางกาย การดูแลนักเรียนยากจน  
ท่ีอาศัยในพื้นท่ีหํางไกลท่ีครอบคลุมต้ังแตํการสร๎างรายได๎ของครัวเรือน  การสนับสนุนคําเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให๎เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให๎ทุนการศึกษาตํอระดับสูง เพื่อปูองกันไมํให๎เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
             3.2  การกระจายการให๎บริการภาครัฐท้ังด๎านการศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ      
ใหค๎รอบคลุม  และท่ัวถึง 
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             3.2.1 สํงเสริมให๎มีการกระจายการบริการด๎านการศึกษาท่ีมี คุณภาพให๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น
ระหวํางพื้นท่ี โดย  

1) กําหนดมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรครูมีการกระจายตัวอยํางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นท้ังมาตรการท่ีเป็นตัวเงินและไมํใชํตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ๎านพักครู เส๎นทางความก๎าวหน๎าทางอาชีพ     
ท่ีชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู  

2) สร๎างระบบความรับผิดชอบ  (Accountability)ของการจัดการศึกษา โดยนํา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช๎โครงขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ 
ชํวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูํหํางไกลและขาดแคลนครูผ๎ูสอน 
            3.2.4 สํงเสริมให๎ประชากรกลํุมตํางๆ โดยเฉพาะกลํุมเด็ก เยาวชน สตรี ผ๎ูพิการผ๎ูสูงอายุ และ
ผ๎ูด๎อยโอกาสทางสังคม สามารถเข๎าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได๎อยํางเทําเทียมพร๎อมท้ังสํงเสริม
บทบาทของกลํุมข๎างต๎นในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท๎องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
     3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ประเด็นท๎าทายท่ีต๎องเรํง
ดําเนินการในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได๎แกํ การสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพส่ิงแวดล๎อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรํงแก๎ไข
ปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล๎อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรํงใส
เป็นธรรม สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมเป็นวงกว๎างมากขึ้น ต๎องเรํงเตรียมความ
พร๎อมในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด๎านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
      1. วัตถุประสงค์ 
             1.3 บริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม และลดมลพิษให๎มีคุณภาพดีข้ึน 
           2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
          เปูาหมายท่ี 3 สร๎างคุณภาพส่ิงแวดล๎อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให๎ความสําคัญเป็นลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ฟื้นฟูคุณภาพ 
แหลํงน้ําสําคัญของประเทศ และแก๎ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
          ตัวชี้วัด 3.1 สัดสํวนของขยะมูลฝอยชุมชนได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องและนําไปใช๎ประโยชน์ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 75 สัดสํวนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได๎รับการกําจัดอยํางถูกต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 และกากอุตสาหกรรม
อันตรายท้ังหมดเข๎าสํูระบบการจัดการท่ีถูกต๎อง 
 3. แนวทางการพัฒนา  
            3.3 แก๎ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล๎อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสียและ
ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร๎างเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมหรือเมืองสีเขี ยวเพื่อสร๎าง
คุณภาพส่ิงแวดล๎อมท่ีดีให๎กับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 
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           3.3.1 เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะตกค๎างสะสมในพื้นท่ีวิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก
เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช๎มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให๎เกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมท้ังสร๎างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยํางยั่งยืน 
     4. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสํูความมั่งค่ังและยั่งยืน           
ให๎ความสําคัญตํอการฟื้นฟูพื้นฐานด๎านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยสําคัญตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติของผ๎ูมีความเห็นตํางทางความคิดและอุดมการณ์         
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามข๎ามชาติซึ่งจะสํงผลกระทบอยํางมีนัยยะสําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในระยะ 20 ปีข๎างหน๎า 
        1. วัตถุประสงค์ 
           1.1 เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร๎างความมั่นคงภายใน รวมท้ังปูองกันปัญหา     
ภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
           1.2 เพื่อสร๎างความพร๎อมและผนึกกําลังของทุกภาคสํวน ให๎มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ      
ด๎านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก๎ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ 
           1.3 เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ 
       2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
        เปูาหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติวําด๎วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
        เปูาหมายท่ี 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให๎เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
        ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
        ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข๎องกับโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น 
        เปูาหมายท่ี 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินมีโอกาส        
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎เพิ่มข้ึน 
         ตัวช้ีวัด 3.2 รายได๎ครัวเรือนเฉล่ียตํอคนและจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎เพิ่มขึ้น 
        เปูาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความรํวมมือด๎านความมั่นคงในกลํุมประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบตําง  ๆควบคํูไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
         ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีท่ีเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดลดลง 
3. แนวทางการพัฒนา 
   3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให๎เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
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          3.1.1 สร๎างจิตสํานึกของคนในชาติให๎มีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร๎างความตระหนักถึงความสําคัญ พร๎อมท้ังกําหนดมาตรการเพื่อปูองกันการ
กระทําท่ีมีแนวโน๎มท่ีจะสํงผลกระทบตํอสถาบันหลักของชาติ 
          3.1.2 เสริมสร๎างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 
โดยปลูกฝังคํานิยมและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจของการอยูํรํวมกันบนพื้นฐานความแตกตํางทางความคิด
และอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต๎สิทธิและหน๎าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอยํางแท๎จริง 
          3.1.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทาง
สันติวิธี และกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกตํางทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ 
เพื่อขจัดความขัดแย๎ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา”พร๎อมท้ังสร๎างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 
     3.2 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคาม      
ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
          3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใช๎กรอบความรํวมมือระหวํางประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุภาคี 
เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร๎างขีดความสามารถแลกเปล่ียนและเรียนรู๎       
แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและรํวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด๎านความมั่ นคงระหวํางประเทศ อาทิ ปัญหา      
ยาเสพติด การกํอการร๎าย การโยกย๎ายถิ่นฐาน การลักลอบเข๎าเมือง การค๎ามนุษย์ ความมั่นคงด๎านไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบาด โรคติดตํอร๎ายแรง โรคอุบัติใหมํ  และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ 
     5. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล    
ในสังคมไทย เป็นชํวงเวลาสําคัญท่ีต๎องเรํงปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจัง เพื่อให๎
เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชํวยสํงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด๎านให๎ประสบผลสําเร็จบรรลุเปูาหมา ย   
ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให๎โปรํงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรม และประชาชน  
มีสํวนรํวม มีการกระจายอํานาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น 
และวางพื้นฐานเพื่อให๎บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
     1. วัตถุประสงค์ 
        1.1 เพื่อให๎ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได๎มาตรฐานสากล 
        1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
        1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให๎สามารถอํานวยความสะดวกด๎วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรมแกํประชาชน 
     2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
        เปูาหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎สูงขึ้น 
           ตัวช้ีวัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู๎การทุจริตสูงกวําร๎อยละ 50 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       47 
 

    3. แนวทางการพัฒนา 
       3.1 ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส 
ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความค๎ุมคํา 
           3.1.1 กําหนดภารกิจขอบเขตอํานาจหน๎าท่ีของราชการบริหารสํวนกลางสํวนภูมิภาค และท๎องถิ่น     
ให๎ชัดเจนและไมํซ้ําซ๎อน 
       3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            3.5.1 ปลูกฝังให๎คนไทยไมํโกง 
             1) สํงเสริม สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมุํงสร๎างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ    
เชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับทุกกลํุมใน สังคม ผํานกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือขํายทางสังคม ควบคํูกับการปลูกฝังจิตสํานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต คํานิยมท่ีถูกต๎อง สร๎างความตระหนักถึงภัยร๎ายแรงของการทุจริตและการรู๎เทําทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผ๎ูกระทําผิดหรือผ๎ูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานท่ีทําให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐและผ๎ูดํารงตําแหนํงทางการเมือง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยํางเครํงครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชน 
ภาคเอกชน และส่ือมวลชนมีสํวนรํวมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข๎าราชการและผ๎ูดํารงตําแหนํงทางการเมือง
ในการใช๎ตําแหนํงหน๎าท่ีในทางมิชอบ และกําหนดขั้นตอนการลงโทษผ๎ูไมํปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมตามความร๎ายแรงแหํงการกระทําอยํางจริงจัง 
             7) พัฒนาสร๎างเครือขํายและค๎ุมครองการแจ๎งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลํุมประชาชน 
          3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
             3) เรํงรัดหนํวยงานภาครัฐให๎มีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหา     
การทุจริตและประพฤตมิชอบอยํางเครํงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนํวยงานของรัฐอยํางตํอเนื่อง 
             4) เสริมสร๎างศักยภาพและความเข๎มแข็งให๎แกํศูนย์ปฏิบัติการตํอต๎านการทุจริตให๎สามารถ        
เป็นหนํวยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการ 
การทํางานรํวมกันอยํางมีกลยุทธ์ 
     6. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ให๎ความสําคัญกับการใช๎องค์ความรู๎
ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์อยํางเข๎มข๎น
ท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให๎ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล๎อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออํานวยท้ังการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร๎างพื้นฐาน         
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อชํวยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให๎ก๎าวสํูเปูาหมายดังกลําว 
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    1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและยกระดับความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นก๎าวหน๎า     
ให๎สนับสนุนการสร๎างมูลคําของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
    2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
       เปูาหมายท่ี 1 เพิ่มความเข๎มแข็งด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
               ตัวช้ีวัด 1.3 สัดสํวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ  
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร๎าง/สะสมองค์ความรู๎ : ระบบโครงสร๎างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
              ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนตํอประชากร 10,000 คน 
    3. แนวทางการพัฒนา 
       3.1 เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสํูการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
             3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เทคโนโลยีเพื่อ     
ผ๎ูพิการ เทคโนโลยีเพื่อผ๎ูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอยําง
เป็นเครือขํายระหวํางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
       3.3 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
             3.3.1 ด๎านบุคลากรวิจัย 
                     1) เรํงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล๎องกับความ
ต๎องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

2) เรํงสร๎างนักวิจัยมืออาชีพ 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีท้ังความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได๎จัดทําแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช๎เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษาของประเทศ ได๎นําไปใช๎เป็นกรอบและ        
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู๎สําหรับพลเมืองทุกชํวงวัยต้ังแตํแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุํงหมาย      
ท่ีสําคัญของแผน คือ การมุํงเน๎นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการ     
มีงานทําและสร๎างงานได๎ภายใต๎บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด๎วยนวัตกรรม
และความคิดสร๎างสรรค์ รวมท้ังความเป็นพลวัตร เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถ ก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎   
ปานกลางไปสํูประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว ซึ่งภายใต๎กรอบแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ได๎กําหนด
สาระสําคัญสําหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได๎แกํ การเข๎าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา (Access) ความเทําเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข๎างหน๎า ดังนี้ 
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              - วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยํางเป็นสุข
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
             - วัตถุประสงค์ 
               1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
               2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
      3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และมคุีณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และ
รํวมมือผนึกกําลังมุํงสํูการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  4. เพื่อนําประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศลดลง 
             - ยุทธศาสตร์ 
               1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
                   2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
               3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
               4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
               5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
               6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
         ปัจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ 
         การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแตํละยุทธศาสตร์ตามท่ีกําหนดไว๎ในแผนการศึกษา
แหํงชาติจะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไว๎ในแตํละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหนํวยงานท้ังระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา      
ต๎องยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความสําเร็จให๎ทันตํอ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแตํละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนในทุกชํวงวัยต๎องดําเนินการ ดังนี้ 
             1. การสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจและการยอมรับจากผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตํางๆ อยํางกว๎างขวาง  มุํงเน๎นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนในทุกระดับ 
             2. การสร๎างความเข๎าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผนฯ ของผ๎ูปฏิบั ติ                
ทุกหนํวยงานทุกระดับเพื่อให๎การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสํูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการกํากับดูแล             
แตํละยุทธศาสตร์ให๎เกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให๎บรรลุผลอยํางเป็นรูปธรรม 
             3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผ๎ูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคสํวนของสังคม ท่ีมุํงการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียมและท่ัวถึง ( Inclusive 
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Education) ตลอดจนการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนา     
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
           4. การจัดให๎แผนการศึกษาแหํงชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด๎านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจําปีให๎ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว๎ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให๎การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
และเปูาหมายการพัฒนาผ๎ูเรียนแตํละชํวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความต๎องการของตลาดแรงงานและประเทศ 
เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในชํวงเวลาท่ีกําหนด 
           5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร๎างการบริหารงาน     
ให๎มีความชัดเจนในด๎านบทบาท หน๎าท่ีและการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสํวนกลางสํูระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตํละระดับให๎สํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ ผ๎ูเรียนได๎รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
อยํางเสมอภาคและเทําเทียม 

 6. การสร๎างระบบข๎อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตํอสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร๎างการรับรู๎ของผ๎ูจัดการศึกษาและผ๎ูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบตํอผ๎ูเรียน ผํานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาเพื่อให๎รัฐสามารถใช๎เครื่องมือทางการเงิน       
ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามแผนการศึกษาแหํงชาติและนโยบายรัฐบาล 

5. แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันที่ 25–26 กรกฎาคม  2562 

นโยบายหลัก 12 ด๎าน   
1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

     4. การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขํงขันของไทย  
6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสํูภูมิภาค  
7. การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชํวงวัย  
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล๎อมเพื่อสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12. การปอูงกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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นโยบายเรํงดํวน 12 เรื่อง 
     1. การแก๎ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4. การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสํูอนาคต  

 7. การเตรียมคนไทยสํูศตวรรษที่ 21 
 8. การแก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝุายการเมืองและฝุายราชการประจํา  

9. การแก๎ไขปัญหายาเสพติดและสร๎างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต๎  
10. การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล๎งและอุทกภัย  
12. การสนับสนุนให๎มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดําเนินการเพื่อแก๎ไข  
     เพิ่มเติมรัฐธรรมนญู 

6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ประกาศ ณ วันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 เพื่อให๎การดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์
ชาติวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรํงดํวน 
เรื่องการเตรียมคนสํูศตวรรษที่ 21  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  หลักการ 
  1.ให๎ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผ๎ูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผ๎ูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น 
การศึกษาตลอดชีวิต 
  2.บูรณาการการทํางานรํวมกันระหวํางสํวนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการให๎มีความคลํองตัว รวมท้ังหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
ภูมิภาคให๎สามารถปฏิบัติรํวมกันได๎ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
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  ระดับก่อนอนุบาล 
  เน๎นประสานกับสํวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร๎อมผ๎ูเรียนในด๎านสุขภาพและ 
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
  เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผ๎ูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะท่ีสําคัญด๎านตํางๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์  ทักษะการ
รู๎จักและประเมินตนเอง 
     ระดับประถมศึกษา 
 มุํงคํานึงถึงพหุปัญญาของผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
             1.ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

   2.เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น  
      3.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการส่ือสาร 
    4.เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎ จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์จําลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผ๎ูเรียนและครูด๎วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น 
    5.สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
    6.จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
    7.พัฒนาครูให๎มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
    8.จัดให๎มีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
    มุํงเน๎นยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
     1.จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษา 
ตํางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
     2.จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงการสร๎างอาชีพ และการมีงานทํา 
เชํน ทักษะด๎านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสํูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
      ระดับอาชีวศึกษา  
     มุํงเน๎นการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร๎างนวัตกรรมตามความต๎องการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผ๎ูประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
     1.จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน 
        2.เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ 
     3.เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสําหรับการสร๎างอาชีพ 
     4.จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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        การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผ๎ูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
   1.เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสําหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ 
   2.จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผ๎ูท่ีเข๎าสํูสังคมสูงวัย 
  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
    1.ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต๎องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให๎สอดคล๎องกับ 
นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎อง       
                 2.จัดทําฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
       3. ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน๎นการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ 
     4.ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย 
ให๎ผ๎ูบริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน 
      5.ให๎หนํวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตามความ
ต๎องการจําเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
      6.ใช๎กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรํวมกับหนํวยจัดการศึกษา 
      7.เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.........โดยปรับปรุงสาระสําคัญให๎เอื้อ
ตํอการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
     8.ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข๎อติดขัดการปฏิบัติงาน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้น เชํน จํานวนเด็กในพื้นท่ีน๎อยลง ซึ่งจําเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาส่ือสารอธิบายทําความ
เข๎าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
     9.วางแผนการใช๎อัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให๎มี
ประสิทธิภาพและจัดทําแผนการประเมินครูอยํางเป็นระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูให๎มีองค์ความรู๎
และทักษะในด๎านพหุปัญญาของผ๎ูเรียน 
   10.ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตํละจังหวัด นําเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
   11.ให๎ผ๎ูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าท่ีตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
    อนึ่ง สําหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได๎ดําเนินการอยูํกํอนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากท่ีกําหนด หากมีความ 
สอดคล๎องกับหลักการในข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าท่ีของสํวนราชการหลักและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง จะต๎องเรํงรัด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรมด๎วยเชํนกัน 
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7.  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
         กระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
โดยได๎น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎เป็นกรอบในการดําเนินงาน และสอดคล๎องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้ 
           วิสัยทัศน์ 
              “มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎คํูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
           พันธกิจ 
               1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสํูสากล 
               2. เสริมสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางท่ัวถึง เทําเทียม 
               3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
           เปูาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
               1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
               2. กําลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ 
               3. มีองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 
               4. คนไทยได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
                   5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมตามหลักธรรมาภิบาล 
           ตัวชี้วัดตามเปูาหมายหลัก 
              1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชา 
              2. ร๎อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
              3. ร๎อยละคะแนนเฉล่ียของผ๎ูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
              4. ร๎อยละคะแนนเฉล่ียของผ๎ูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
              5. สัดสํวนผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตํอสายสามัญ 
              6. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ป ี
              7. ร๎อยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป 
              8. ร๎อยละของนักเรียนตํอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
              9. สัดสํวนผ๎ูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตํอเอกชน 
              10. จํานวนภาคีเครือขํายท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 
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           ยุทธศาสตร์ 
              1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
              2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
              3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
              4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
              5. ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

    6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

8. แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2562 -2565)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎ คํูคุณธรรม น๎อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
สํูมาตรฐานสากล 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาของชาติและ

นานาชาติ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 
 2. สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีสํวนรํวม และสร๎าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรทุกคนได๎มีโอกาสศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิต  

3. สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพตลอดชีวิต  โดย
น๎อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติ สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและตลาดแรงงานท้ังใน
ระดับจังหวัด กลํุมจังหวัด ระดับชาติ  และนานาชาติ  

4. เพิ่มขีดความสามารถด๎านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสํูความเป็นเลิศ  สอดคล๎องกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

5. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให๎ทุกภาคสํวน มีสํวนรํวม 

เปูาประสงค์หลัก (Goal)  
1. ผ๎ูเรียนมีคุณภาพได๎มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ผ๎ูเรียนทุกชํวงวัยมีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และมีวิถีชีวิตพอเพียง  
4. หนํวยงานทางการศึกษามีองค์ความรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาจังหวัด 
5. หนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ 
2. การขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
6. การสํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
7. การสํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสํูความเป็นสากล 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ได๎มาตรฐานการศึกษาของชาติแตํละระดับของการศึกษา

และนานาชาติ 
2. หนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
3. ผ๎ูเรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร๎อมและโอกาส 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด๎านการวิจัย และนําผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช๎ 
6. ผ๎ูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
7. หนํวยงานการศึกษาใช๎หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา 
8. หนํวยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
9. หนํวยงานการศึกษามีระบบฐานข๎อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
         10. หนํวยงานการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษาท่ียกระดับสํูความเป็นสากล 

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

รั ฐ ธร รมนูญแหํ ง ร าชอาณาจัก ร ไทย พ . ศ .  2560  หมวด 5  หน๎ า ท่ี ขอ งรั ฐ  ม าตร า  54  
บัญญัติวํา “รัฐต๎องดําเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแตํกํอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย” และคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  
ท่ี 28/2559 เรื่อง ให๎ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไมํ เก็บคําใช๎จําย ตามนัยข๎อ 3 กําหนดวํา  
“ให๎สํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหํงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวํา 
“ ใ ห๎ รั ฐ พึ ง จั ด ใ ห๎ มี ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ช า ติ เ ป็ น เ ปู า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น าป ร ะ เ ทศอ ยํ า ง ยั่ ง ยื น ต าม ห ลั ก 
ธรรมาภิบาล เพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทําแผนตําง ๆ ให๎สอดคล๎องและบูรณาการกันเพื่อให๎ เกิด  
การผลักดันรํวมกันไปสํูเปูาหมายดังกลําว”  
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อนึ่ ง  ยุ ทธศาสตร์ชาติ  (พ .ศ.  2561 - 2580)  ประกาศ ณ วัน ท่ี  8 ตุลาคม พ.ศ.  2561  
ได๎กําหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนา
แล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว๎ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นอยํางยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่ ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน๎นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอยํางเป็นระบบ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัย
ให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต๎องมีความพร๎อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด๎าน  
และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอ ารี  
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21  
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สํูการเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผ๎ูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ
และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

 ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาประเทศไปสํูเปูาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน จึงได๎กําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได๎กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 
และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
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ข. วิสัยทัศน์ 
“สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สํูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

ค. พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง

ท่ัวถึงและเทําเทียม 
 5. พัฒนาผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสํู Thailand 4.0 

ง. เป้าหมาย 
 1. ผ๎ูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ  

 3. ผ๎ูเรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  คิดริ เริ่มและสร๎าง สรรค์นวัตกรรม มีความรู๎  มี ทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผ๎ูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร๎อมก๎าวสํูสากล นําไปสํูการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 4. ผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ (ผ๎ูพิการ) กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํใน
พื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎และจรรยาบรรณ     
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่ งยืน  ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กําหนดนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย    

ยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทาง     
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสํู Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
  ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

     นโยบายท่ี 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
     นโยบายท่ี 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ฉ. มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
บทนํา 

นโยบายด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุํงเน๎น
การพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน ให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผ๎ูเรียน
ท่ีมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมํทุกรูปแบบ  ท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจาก   

ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ 

เป็นต๎นควบคํูไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาท่ีมีอยูํในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน๎นการจัด
การศึกษาให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด๎านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความ
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แตกตํางทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ เชํน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ การจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกล
ทุรกันดาร พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสได๎รับการพัฒนา
สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความต๎องการ เป็นต๎น 

เปูาประสงค์ 
1. ผ๎ูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผ๎ูอื่ น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผ๎ูเรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมื อกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

4. ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 

5. ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร 
เชํน พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 

ตัวชี้วัด 

1. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผ๎ูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น  

4. ร๎อยละของผ๎ูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 
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5. ร๎อยละของผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกล
ทุรกันดาร เชํน พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง  ได๎รับการบริการ ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 

6. จํานวนสถานศึกษาท่ีน๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง        
ไปพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี 
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 

มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 
 1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนด 
  (2) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีตํอ
บ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึง    
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง     
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
 เป็นมาตรการในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหมํทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 

การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคํูไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาท่ีมีอยูํใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สํงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 
 2.2 สถานศึกษา 
  (1)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ    
ภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน   
การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ตลอดจนรู๎จักวิธีการ
ปูองกัน และแก๎ไขหากได๎รับผลกระทบจากภัยดังกลําว 
  (2)  มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
            (3)  จัดสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎มีความมั่นคงปลอดภัย 
  (4)  มีระบบการดูแล ติดตาม และชํวยเหลือผ๎ูเรียน ในการแก๎ปัญหาตําง ๆ  ได๎รับคําปรึกษาช้ีแนะและ
ความชํวยเหลืออยํางทันการณ์ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบํมนิสัย 
 3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ       
ตามยุทธศาสตร์ 6 ข๎อ คือ 
  1. การศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง 
  2. การผลิตและพัฒนากําลังคนให๎มีสมรรถนะในการแขํงขัน 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
  4. การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางการศึกษา 
  5. การศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
  6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมท่ีสอดคล๎อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต๎องการของชุมชน 
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(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํงเสริมและสร๎างโอกาสให๎ผ๎ูเรียนในพื้นท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางท่ัวถึง  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํงเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎ให๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสริมสร๎างสวัสดิการให๎ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให๎มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นทีเ่ฉพาะ 
  เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให๎แกํผ๎ูเรียนท่ีอยูํในเขตพื้นท่ีเฉพาะ  กลํุมชาติพันธุ์ กลํุม
ผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง ได๎รับ
การบริการด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีสูง ในถิ่น 

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให๎สถานศึกษาในกลํุมโรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร  

ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง ให๎จัดการเรียนรู๎ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(3) สร๎างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพบริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง” ในรูปแบบตําง ๆ เชํน จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตํอส่ือสารผํานชํองทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู๎ ส่ือการเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลท่ี 

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผ๎ูเรียนกลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ี
หํางไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูให๎มีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมํได๎ใช๎ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
(3) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล๎องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ให๎ความสําคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนสําคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสํูเปูาหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว มีขีดความสามารถในการแขํงขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่ง
ท่ีจะต๎องดําเนินการให๎สอดคล๎องกันโดยเน๎นปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให๎เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อยํางเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21     
มีความเป็นเลิศด๎านทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรู๎ด๎านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง 
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สํูการเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพช้ันสูง เป็นนักคิด เป็นผ๎ูสร๎างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผ๎ูประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหมํ และอื่น ๆ สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ  
มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นไ ด๎ภายใต๎ สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยํางมีความสุข  
ท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
เป้าประสงค์ 

1. ผ๎ูเรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสํูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  เป็นนักคิด 

เป็นผ๎ูสร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
3. ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ ท่ีสอดคล๎องกับ ทักษะท่ีจําเป็น        
ในศตวรรษที่ 21  
 2.  ผ๎ูเรี ยนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะ ท่ีจําเป็น ด๎านการรู๎ เ รื่องการอํ าน            
(Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพ  นําไปสํูความเป็นเลิศด๎านวิชาการตามความสามารถ          

ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
  โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
      1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หนํวยงานตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องท้ังภาครัฐและเอกชน  
          1.2 สํงเสริมสนับสนุน ให๎สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให๎
ผ๎ูเรียนค๎นหาตนเอง นําไปสํูการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมท่ีจะพัฒนาตํอยอดไปสํูความเป็นเลิศด๎านทักษะ
อาชีพที่ตรงตามความต๎องการและความถนัดของผ๎ูเรียน 
          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ต้ังแตํจํานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผ๎ูเรียนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด๎าน
ระบบบัญชี การเบิกจําย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต๎น  เพื่อกระจายอํานาจให๎สถานศึกษา มีความ    
เป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางเต็มศักยภาพ 
          1.4 สํงเสริมสนับสนุนให๎ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จัดทําแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผ๎ูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต๎องการพัฒนา ท้ังด๎าน
วิชาการ ด๎านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแตํระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                        1.5 กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา พร๎อมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน
ตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2. สถานศึกษา  

    2.1 ดําเนินการวัดแววผ๎ูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผ๎ูเรียนตามศักยภาพ และ
ความถนัด โดยจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชํน การจัดการเรียนรู๎ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education) เป็นต๎น โดยสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผําน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

  2.2 ปรับเป ล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎มุํ ง เน๎นการจัดการเรียนรู๎ ให๎ ผ๎ู เรี ยน  
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผ๎ูเรียน และจัดกิจกรรม  
เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให๎เป็นคนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังรํางกายและจิตใจ 
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 2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎
มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

 2.4 สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนา เพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน โดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลตามความต๎องการ              
และความถนัดของผ๎ูเรียน 

 2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3 เพิ่มเติมอยํางน๎อย 1 ภาษา 

 2.6 ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให๎มีการวัดประเมินจากสํวนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตํอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  

นโยบายที่ 3    ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์                                      
บทน า 

นโยบายด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุํงเน๎นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เริ่มต้ังแตํประชากรวัยเรียนทุกชํวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   

ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  ให๎มีความพร๎อมท้ังทางด๎านรํางกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู๎ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม  สามารถดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎           
ท่ีตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ พัฒนาระบบการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต ผ๎ูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับตนเองได๎อยํางตํอเนื่องแม๎จะออกจากระบบการศึกษาแล๎ว 

รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย  และการพัฒนาและรักษากลํุมผ๎ูมีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแตํละประเภท เสริมสร๎างให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และ
พัฒนาทักษะด๎านกีฬาสํูความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ 

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เป็น ผ๎ู ท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให๎คนไทยเป็นคนดี คนเกํ ง  มี คุณภาพ พร๎อมสําหรับวิถี ชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 ครู  และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต๎องตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหน๎าท่ีของตน โดย ครู ต๎องมี จิตวิญญาณ  
ของความเป็นครู  มีความรู๎ความสามารถอยํางแท๎จริง และเป็นต๎นแบบด๎านคุณธรรมและจริยธรรม  
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผ๎ูเ รียน เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู”  
ให๎เป็นครูยุคใหมํ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” หรือ ผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎ทําหน๎าท่ี
กระต๎ุน สร๎างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรู๎และวิธี จัดระเบียบการสร๎างความรู๎  ออกแบบกิจกรรม  
และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน 
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เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับแนวโน๎ม

การพัฒนาของประเทศ  
2. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับ

ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตํละชํวงวัยและนําไป
ปฏิบัติได๎ 

3. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนําไปสํูการพัฒนานวัตกรรม 

4. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพ           
ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   

5. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 

6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูให๎คําปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎ 

7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด 

1. ผ๎ูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 

(NT) ผํานเกณฑ์ท่ีกําหนด 
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวํา

ร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา  
4. ร๎อยละผ๎ูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ทักษะการเรียนรู๎ท่ีเช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได๎ 

5. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข         
มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผ๎ูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยําง    
มีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูให๎คําปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎
หรือผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

       เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให๎เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล๎อง
กับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎าน    

ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย   
        มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาท้ัง 4 ด๎าน  
(รํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล๎องกับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 

              (2) สํงเสริมให๎ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู๎ “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูอํานวยการ
การเรียนรู๎ ผ๎ูให๎คําปรึกษา หรือให๎ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผ๎ูเรียนให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตร 
                    1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง เน๎นการ
พัฒนาผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู๎ให๎ตอบสนองตํอความ
ต๎องการของผ๎ูเรียนและบริบทของพื้นท่ี 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
    2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

  เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด๎าน  ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎าน
ดิจิทัล พร๎อมท่ีจะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
              โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยปีเว๎นปี สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
   (2) สํงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผ๎ู บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผ๎ูปกครอง ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   (3)  สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผ๎ูชํวยด๎านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
   (4)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู๎
ใหมํ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกํโรงเรียนและผ๎ูสนใจ   
   (5)  กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผล
การดําเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
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2.1.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดล๎อมท้ังใน
และนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ 
   (2) จัดการเรียนรู๎ สร๎างประสบการณ์ เน๎นการเรียนเป็นเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข 
   (3)  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลํนให๎ได๎มาตรฐาน 
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   (4) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
   (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให๎มีสุขภาวะท่ีดี รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข๎ เจ็บ 
   (6) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผ๎ูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสํวน
รํวมและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
   (7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตํอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนํวยงาน
ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
   ผ๎ูเรียนระดับประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21  
      โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด๎านท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎มี
คุณลักษณะ             
   - เป็นไปตามหลักสูตร        
   - มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21     
   -  มีทักษะการเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานทําสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   
   - มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นําไปสํูการพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความรู๎ความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    
   - มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน มี
ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
             (2) จัดทําเครื ่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับช้ัน 
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   (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการว างพื้นฐาน
การเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎ 
   (4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วน
ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
   (6) กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง   
 

  2.2.2 สถานศึกษา 
   (1) จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (2) จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎ และระบบความคิด        
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน 
       - ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคําถาม 
       - ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
       - ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา 
       - ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ 
       - ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังด๎านศึกษาตํอและด๎านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู๎       
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎ 
   (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยํางมีความสุข  
   (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
   (6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 
   (7) ดําเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วนถูกต๎องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
   (8)  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตํอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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     2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษา ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด๎านภาษาไทยเพื่อใช๎
ในการเรียนรู๎ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสํูการมีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม        

มีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยํางมีความสุข 
          โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด๎านท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให๎มีคุณลักษณะ 
   - เป็นไปตามหลักสูตร  
   - มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
   - มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
   - มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นําไปสํูการพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
   - มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน    
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      
   (2)  ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
   (3) สํงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎ 
   (4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผ๎ูเรียนท่ีมีความรู๎และทักษะ
ด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นําไปสํูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ัง
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จัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียน ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มี    
สุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
   (6) กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา    
   (1) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ ท่ีให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
   (2) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู ๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
   (3) สํงเสริม สนับสนุนครูให๎จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน 
   - ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคําถาม 
   - ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
   - ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา 
   - ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ 
   - ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีมีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นําไปสํูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลัง
กาย และสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิต
อยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตํอหรือ
การประกอบอาชีพได๎ตามความถนัด ความต๎องการ และความสนใจของตนเอง 
   (5) สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
   (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตํอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนํวยงาน
ท่ีเกี่ยวข๎อง 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
         เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
          โดยแนวทางการด าเนินการ 
           ( 1 )  สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน  พัฒนาระบบการ วั ด 
และประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส 
         (2 )  สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สํง เสริม  สนับสนุน                    
การจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการ  
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และเด็กด๎อยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร๎องการจําเป็นพิ เศษ 
เฉพาะบุคคล 
         ( 3 )  สํ านั ก ง านคณะ กร รมก าร กา ร ศึก ษาขั้ น พื้ น ฐ าน  สํ ง เ สริ ม  สนั บ สนุ น 
การให๎บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
         ( 4 )  สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  สนั บสนุนทรั พย ากร  
และจัดสรรงบประมาณด๎านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต๎องการจําเป็นพิเศษ 
         (5 )  สํานักง านคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน สํง เสริมให๎สถานศึกษา 
นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎ 
         (6)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากําลังครูและ   
บุคลากรให๎มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส 
         (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการพัฒนา
ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีตํอการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส 
         (8) สําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พัฒนาระบบการให๎บร ิการ
เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล๎อง  
กับความต๎องการจําเป็นพิเศษ 
          ( 9 )  สํ านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  สนันสนุน การพัฒนา 
ภาคีเครือขําย (Education Partnership) ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและ
เด็กด๎อยโอกาส 

       3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรู๎ของตนเอง ตามความต๎องการ และความถนัด ของผ๎ูเรียนสามารถสร๎างสังคมฐานความรู๎ 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       (1) จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค์ความรู๎  ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 
                          (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 
                          (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือใน      
การเข๎าถึงองค์ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล อยํางเหมาะสมตามวัย 
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                        (4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ผ๎ูเ รียน
เรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล  
  3.2 สถานศึกษา 
                          (1) ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลองค์ความรู๎ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 
                        (2) จัดการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองตํอ
การพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 
                          (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน ให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎  
ผํานระบบดิจิทัล 

     4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ก า รพั ฒ นา คุณภ าพ ครู  ต๎ อ ง ดํ า เ นิ น ก าร ต้ั ง แ ตํก า รผ ลิ ต  แ ละ มี ก า รพั ฒ นาค รู 
อยํางตํอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต๎องรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให๎เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผ๎ูมีความสามารถสูงให๎เข๎ามา 
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส๎นทางสาย
อาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน และสร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูท่ีมีความเช่ียวชาญด๎านการสอนมาเป็นผ๎ูสร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการ  
วัดผลงานการพัฒนาผ๎ูเรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
        การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู       
ให๎ผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู๎ความสามารถอยํางแท๎จริง และเป็นต๎นแบบด๎านคุณธรรม
และจริยธรรม 
      โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
      (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต๎องการครูของสถานศึกษา 
      (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รํวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแผนความต๎องการ 
      (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให๎นักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตํออาชีพครูเข๎ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
      (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อยํางเป็นระบบ 
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                  4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จะต๎องดําเนินการเพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพ
และหน๎าท่ีของตน โดยพัฒนาให๎เป็นครู เป็นครูยุคใหมํ ปรับบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎” ปรับวิธีสอน ให๎เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู๎ และทํากิจกรรมใน
ช้ันเรียน ทําหน๎าท่ีกระต๎ุนสร๎างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบ
กิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน 
        โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

       (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุนให๎ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต๎องการจําเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อ         
วางแผนการพัฒนาอยํางเป็นระบบและครบวงจร 

       (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดให๎มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path) 

       (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน
ความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการและความขาดแคลน 

       (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนให๎
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข๎ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเช่ือมโยงความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพ (Career Path) 

       (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

       (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล๎องกับภารกิจและหน๎าท่ีของตน 

       (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา  
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

       (8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริมและ
พัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัดประเมินผลท่ีเน๎นทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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       (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริมและ
พัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการจัดการเรียนรู๎สําหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความแตกตําง (Differentiated Instruction) 

      (10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สํงเสริม
และพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการคิดขั้น
สูง (Higher Order Thinking) 

      (11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม
และพัฒนาครู ให๎มีความรู๎ความสามารถจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

      (12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สํงเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎สําหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผ๎ูเรียนแตํละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

      (13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สํงเสริม
สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผํานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 

      (14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับปรุง 
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎
สอดคล๎องกับความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาข๎อกําหนดด๎านคุณภาพ และแผนการศึกษาแหํงชาติ 

      (15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  นํา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง  
ระบบ ต้ังแตํการจัดทําฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผํานระบบดิจิทัล เพื่อใช๎ในการพัฒนาผ๎ูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชํน  
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ และผ๎ูเรียนท่ีมี
ความแตกตําง เป็นต๎น 

3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา 
ตนเองอยํางตํอเนื่องผํานระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

5) พัฒนาครูให๎มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       77 
 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด  
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

บทน า 
นโยบายการสร๎ า ง โ อกาส ในการ เข๎ าถึ ง บ ริ ก ารก าร ศึกษา ท่ีมี คุณภาพและมีม า ตร ฐาน  

และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา เน๎นการสร๎างโอกาสให๎ เ ด็กวัยเรียน และผ๎ูเรี ยนทุกคน  
เข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน ไมํวําผ๎ูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูํในพื้นท่ีใดของ
ประเทศ อยูํในชุมชนเมือง พื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร หรือกลํุมเปูาหมายท่ีต๎องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลด
ความ เห ล่ือม ลํ้าทางการ ศึกษาของประ เทศ โด ยสนับสนุนให๎ สถาน ศึกษา จัดการ ศึกษา เพื่ อ ให๎ 
บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
สร๎างกลไกความรํวมมือของภาคสํวนตําง ๆ ในทุกระดับต้ังแตํระดับองค์กรปกครองท๎องถิ่นหรือตําบล ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และสํวนกลาง สร๎างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี จัดสรร
งบปร ะมาณแ ผํน ดิน เ พื่ อ สนั บสนุ น ใ ห๎ เ ด็ ก วั ย เ รี ยน ทุกคน ต้ั ง แ ตํ ร ะ ดับป ฐมวั ย  ปร ะถม ศึกษ า 
และมัธยมศึกษาอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็น  
ตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม  
เพื่อชํวยเหลือผ๎ูขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับความต๎องการจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผ๎ูเรียนท่ีมี
ความต๎องการจําเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการ และงบลงทุนให๎สถานศึกษา
ตามความจําเป็น ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบ
การติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในระดับพื้นท่ี รํวมมือ

ในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง 

โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํ างเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
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6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 
1. ผ๎ูเรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ

ข๎อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต๎องการจําเป็นพิเศษสําหรับผ๎ูพิการ 

3. ผ๎ูเรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 

5. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎

ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สร๎างความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัด

การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น  ภาคเอกชน 

หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี  ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

    (2) จัดทําฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข๎อมูล ศึกษา วิเคราะห์  
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 
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  1.2 สถานศึกษา 
    (1) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และภาคเอกชน วางแผนการ 

จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ 
    (2) รํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน เอกชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องระดับ 

พื้นท่ี จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
    (3) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี)  

เพื่อในไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
    (4) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎เข๎าถึงบริการการ 

เรียนรู๎ได๎อยํางท่ัวถึงครบถ๎วน 
         (5) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสํวนบริหารจัดการ 
ทรัพยากรในชุมชนให๎สามารถใช๎รํวมกับได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   (6) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให๎ผ๎ูเรียนอยําง 
เพียงพอ มีคุณภาพ 

   (7) รํวมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนท่ีอยูํหํางไกล ได๎เดินทางไปเรียน 
อยํางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

     2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที ่
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทํา
มาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตําง  ๆเชํน 1) มาตรฐานด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  
2) มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
4) มาตรฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต๎น การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาด๎านตําง ๆ 
ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสําคัญ 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม  
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให๎มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเน๎นสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นท่ีหํางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม  
สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิต ิ
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม       
และเพียงพอ 
  เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหล่ือมลํ้า และสร๎างโอกาสให๎ผ๎ูเรียนเข๎าถึงการบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผํนดินเพื่อให๎เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพ
พื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชํวยเหลือผ๎ูขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความ
ต๎องการจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ  และจัดสรรงบประมาณเป็น
คําใช๎จํายในการดําเนินการ และงบลงทุนให๎สถานศึกษาอยํางเหมาะสม และเพียงพอ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให๎กับผ๎ูเรียน และสถานศึกษา อยํางเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล๎องกับสถานภาพและพื้นท่ี 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม  
สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูเกี่ยวข๎องใน
พื้นท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน 
ความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให๎เด็กวัยเรียนกลํุมขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการ 
ใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความโปรํงใส 

  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบโครงขํายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
 สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด๎านการรู๎
ดิจิทัล (Digital Literacy) แกํผ๎ูเรียน 

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม  
สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนท่ีประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู๎แกํผ๎ูเรียน 
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(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม  
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผ๎ูเรียนทุกระดับ ต้ังแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอยํางเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองนําไปสํูการสร๎างการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม  
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครู
อยํางเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม  
สนับสนุน ให๎สถานศึกษาใช๎เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 
 

นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม  ได๎น๎อมนํา ศาสตร์
ของพระราชา สํูการพัฒนา ท่ียั่ งยื น  โดยยึ ดห ลัก  3  ประการ คือ  “มีความพอประมาณ  มี เหตุผล  
มีภูมิค๎ุมกัน” มาเป็นหลักในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติควบคํูกับการนําเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ท้ัง 17 เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสํูการบรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือ 

ระหวํ างกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ  โดยมีวิ สัย ทัศน์ เพื่อ ให๎ประเทศไทย  
“เป็นประเทศพัฒนาแล๎วมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล๎อมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” 

ดังนั้น  นโยบายด๎านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิ สัยทัศน์ดังกลําว  จึงได๎น๎อมนํา 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง  17 เปูาหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และการจัดสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา ให๎
สอดคล๎องกับหลักการดังกลําว บนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม 

และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างสมดุลท้ัง 3 ด๎าน ไมํให๎มากหรือน๎อยจนเกินไป อันจะนําไปสํู
ความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง 

 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสํานึกด๎านการผลิต 

และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล 

ด๎านความรู๎  เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล๎อม ฯลฯ  และสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 
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3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สํูการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนตํ่าสํูชุมชนคาร์บอนตํ่า 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน  

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให๎
มีบริบทท่ีเป็นแบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตสํานึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
  7. สถานศึกษาต๎นแบบนําขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน 

 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนํา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล๎อม จํานวน 6,000 โรงเรียน 

 9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตร       
กับส่ิงแวดล๎อม 
  ตัวชี้วัด                                                                                                                                                

  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและสร๎างจิตสํานึกด๎าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมนําไปปฏิบัติใช๎ท่ีบ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ                                                                                                                                              
  2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมี
สํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน                                        
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนําขยะมาใช๎
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง                                                                                              
  4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม เชํน โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ                                                                                      
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  
ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ      
QR CODE และ Paper less  
  6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยด๎าน
การสร๎างสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมได๎ 
  7. ครู และนักเรียนสามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ีผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand 4.0 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       83 
 

 8. สํานั กงาน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา สถานศึกษามี การปรับปรุ ง และพัฒนาบุคลากร  
และสถาน ท่ีให๎ เป็นสํานักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดําเนินทางการให๎องค์ความรู๎และสร๎าง

จิตสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
2. จัดทําคํูมือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ 
3. จัดทําเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนตํ่าและชุมชนคาร์บอนตํ่าและพัฒนาวิทยากรให๎ความรู๎

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สํูสังคมคาร์บอนตํ่า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทําหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น

กับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข๎อมูลสารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏ าซท่ีมีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เ ชํน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลํอยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสํูชุมชน 

5. จัดจ๎างผ๎ูเช่ียวชาญในการจัดทํา Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนตํ่าสํูชุมชนคาร์บอนตํ่า 

6. พัฒนาตํอยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมใน 
6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดําเนินการตํอ
ยอดขยายความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตํอหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
ยกระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีต๎นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด๎านการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการพัฒนา ด๎านการผลิต 
และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท้ังระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 

11. สํงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
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12. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสํูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช๎
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใช๎เผาและลดใช๎
สารเคมี สํูโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนตํ่าสํูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมดี Green 
city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

15. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล๎อมเพื่อนําความรู๎มาประยุกต์ใช๎และจัดทําโครงงานด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 

16. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา  จัดคํายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต๎นแบบท่ีนําความรู๎จากโรงเรียนตํอยอดสํูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม อยํางน๎อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนนําเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ  
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่   6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทน า 

นโยบายด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน๎นท่ีสําคัญ 
เนื่ องจากเป็นนโยบายท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา หรือก ลํุมสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ั งด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหาร
งบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ  
ของหนํวยงานท้ังระดับสํานักงานท้ังสํวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร๎างของหนํวยงาน  
ทุกระดับต้ังแตํสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสํวนกลาง ให๎มีความทันสมัย พร๎อมท่ีจะ
ปรับ ตัว ให๎ ทัน ตํอการ เปล่ียนแปลงของ โลกอยูํ ตลอดเวลา  หนํ วยงาน สํานั ก ง าน เป็นหนํ วยงาน  
ท่ีมี หน๎ า ท่ีสนับสนุน  สํ ง เสริ ม  ตรวจสอบ ติดตาม เพื่ อ ให๎ สถาน ศึกษาสามารถ จัดการ ศึกษาไ ด๎  
อยํางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชํน Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต๎น มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้ัง
ระบบ มีความโปรํ ง ใส ตรวจสอบไ ด๎ พร๎อม ท้ังปลูกฝัง คํานิยมความซื่ อ สัตย์ สุจริต ความมัธยัสถ์  
และ เปิ ด โอกาสให๎ ทุกภาคสํวน เข๎ ามามี สํ วน รํ วม เพื่ อ ตอบสนองความ ต๎องก ารขอ งประชาชน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
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เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลํุมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม    
ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป 
 2. หนํวยงานสํวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต๎องปรับเปล่ียนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความ
ทันสมัย พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน 
สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล   
 4. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสํูผ๎ูเรียน 
 5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ  

ตัวชี้วัด 

 1. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ  
 2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสํวนกลางได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงาน
ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา     
เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล  
 3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสํวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
 4. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส ในการ
ดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิ ชาการ ผ๎ูเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ นําไปสํูการวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สํูผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผน การจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

เป็นมาตรการกระจายอํานาจให๎สถานศึกษา หรือกลํุมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และ
ด๎านการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลํุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเป็นราย
ด๎านหรือทุกด๎านได๎ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าท่ี อํานาจ และโครงสร๎างการกํากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลํุมสถานศึกษา 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิ เ ค ร า ะ ห์  ห น๎ า ท่ี แ ล ะ อํ า น า จ  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  จํ า น ว น ก ร ร ม ก า ร  คุ ณ ส ม บั ติ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  
และวิ ธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรร มการสถานศึกษาของสถานศึกษา  
หรือของก ลํุมสถานศึกษา โดยให๎ คํานึ งถึ งหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา  
หรือกลํุมสถานศึกษา ให๎มีความหลากหลายและความแตกตํางของสถานศึกษารวมถึงความต๎องการ  
และข๎อจํากัดของแตํละพื้นท่ี 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุนให๎ สถานศึกษา หรื อก ลํุมสถาน ศึกษาจัดหา เ จ๎าหน๎ า ท่ี เพื่ อปฏิบั ติหน๎ า ท่ีสนับสนุนงาน  
ด๎านธุ รการ ด๎านการเงิ น  การบัญชีและพัส ดุ  และด๎านบริหารงานบุคคล เพื่ อมิ ให๎ งานดังกลําว  
เป็นภาระท่ีเกินสมควรแกํครู ผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับการกระจายอํานาจให๎สถานศึกษา หรือกลํุม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทํา
แผนปฏิบั ติการและดําเนินการสํง เสริม สนับสนุน  และพัฒนาสถานศึกษาหรือก ลํุมสถานศึกษา  
ให๎มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชํน การบริหารจัดการแบบกลํุม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต๎น 
  (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยกระดับ
สถาน ศึกษาให๎ เ ป็ น แหลํ ง เรี ยน รู๎ ต ลอด ชีวิ ตขอ ง ทุกคน ใน ชุมชน  เป็ น ศูนย์ ก ลาง ในการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       87 
 

  (8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นําผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา  
ให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาให๎สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        
จัดอบรม พัฒนาผ๎ูบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์         
ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน๎าท่ี 
   (11) สถานศึกษา หรือกลํุมสถานศึกษาได๎รับการกระจายอํานาจให๎อยํางเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ  
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงาน ท่ัวไป โดยดําเนินการเป็นรายสถานศึกษา  
หรือกลํุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎ 
  (12) สถานศึกษา หรือกลํุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทํา
หน๎าท่ีสํงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2 .  พัฒนาส านั ก งานส่ วนกลาง  และส านั กงาน เขตพื้ นที่ กา รศึ กษา  เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานท้ังระดับสํานักงาน
สํวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให๎เป็นหนํวยงานท่ีทันสมัย  พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการ
เป ล่ี ยนแปลงของ โ ลกอยูํ ต ลอด เ วลา  มี คว าม โปรํ ง ใ ส  ปลอดการ ทุจริ ต  และประพฤ ติมิ ชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน  สํงเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม  
เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้

 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสํวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให๎เป็นหนํวยงานท่ีทันสมัย มีหน๎าท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 (2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สํานักงานสํวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช๎ระบบการ
บริหารจัดการท่ีมุํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส
ในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 (3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สํานักงานสํวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานํานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารงาน 
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 (4) สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้น ท่ีการศึกษาโดยใช๎พื้นท่ีเป็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

 (5) สํงเสริม การมีสํวนรํวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
 (6) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน เครือขําย

สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขตกลํุมโรงเรียน ฯลฯ 
 (7) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง

ความต๎องการของประชาชนและพื้นท่ี 
 (8) สํงเสริม สนับสนุน ผ๎ูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และ

มีสํวนรํวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
 (9) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
  เป็นมาตรการท่ีเน๎นการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผ๎ูเรียนทุกคน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีต๎องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผ๎ูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ
เพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ดังกลําว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผ๎ูเรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง 
ลดความซ้ําซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผ๎ูเรียน สามารถกําหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให๎แกํ
ผ๎ูเรียนกลํุมตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถเช่ือมโยงข๎อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน 
ผ๎ูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
งบประมาณอุดหนุนผ๎ูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช๎ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผ๎ูเรียน  
เพื่อลดความซ้ําซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปล่ียนข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจํายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผ๎ูเรียน และสถานศึกษา โดยผํานระบบธนาคาร 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล

เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ นําไปสํูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data 
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Technology)  เพื่อเช่ือมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ต้ั งแตํข๎อมูลผ๎ูเรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูลสถานศึกษา ข๎อมูล
งบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ท่ีจําเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นํา Cloud Technology มาให๎บริการแกํหนํวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS 
และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชํน ระบบแผนงาน
และงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต๎น เพื่อเจ๎าหน๎าท่ีสามารถใช๎ในการปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ นํา Cloud  Technology มาให๎บริการหนํวยงานในสังกัดทุกระดับท้ังใน 
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ นํา Big Data Technology มาใช๎ในการเช่ือมโยงข๎อมูลของนักเรียนใน 
ฐานข๎อมูลตําง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ คุณภาพของผ๎ูเรียนในมิติตําง ๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัด 
การศึกษาท้ังระบบพร๎อมให๎บริการ (Services) เช่ือมโยงข๎อมูล เพื่อแลกเปล่ียนและบูรณาการข๎อมูลภาครัฐท้ัง
ภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสําหรับใช๎ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางาน
รํวมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตําง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง  
และบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง โดยการเช่ือมโยง
ข๎อมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวงชีวิต เป็น
ฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสํูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน และบุคลากร 
ทางการศึกษา ด๎านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให๎สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลต้ังแตํระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง นําไปสํูการพัฒนาฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที ่3 
                 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 54 วํา “รัฐต๎องดําเนินการ      

ให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพ 
โดยไมํเก็บคําใช๎จําย” และคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให๎จัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ได๎มีคําส่ังไว๎ในข๎อ 3 วํา “ให๎สํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ” 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎ตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประชากร ของชาติให๎เป็น “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดี      
รอบด๎านและ มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อม
อารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21     
มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง ตลอดชีวิต สํูการเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผ๎ูประกอบการเกษตรกรยุคใหมํและอื่น ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎ผํานกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายหลักสําคัญท่ี 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1.น๎อมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มาขับเคล่ือนงานด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม    

2.ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)   
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
4.แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579   
5.แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562   
6. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี  21  สิงหาคม  2562  
7.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
8.แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช   
9.นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
10.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได๎รํวมกันกําหนดทิศทาง

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังนี้     

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาอยํางท่ัวถึง เสมอภาค ได๎มาตรฐาน  
น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ  
1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 

3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  
 4.สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ท่ัวถึงและเทําเทียม 

5.พัฒนาผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 6.จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
 8.จัดการศึกษาโดยใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสํู Thailand 4.0  

 ค่านิยมองค์กร 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง  เข๎าถึงพึ่งได๎”  
 ค านิยาม 

 “องค์กรเป็นหนึ่ง” หมายถึง เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน๎าและมีเอกภาพ 
 “เข๎าถึงพึ่งได๎” หมายถึง  ทุกคนได๎รับบริการอยํางท่ัวถึง เทําเทียมกันและพึงพอใจ 

นโยบาย 
 นโยบายท่ี 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายท่ี 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 
                          และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 นโยบายท่ี 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 เป้าหมาย 

 1.ผ๎ูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2.ผ๎ูเรียนมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ 

 3.ผ๎ูเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen)   
พร๎อมก๎าวสํูสากลนําไปสํูการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

 4.ผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ (ผ๎ูพิการ) กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาสและกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ี
หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 

 5.ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

 6.สถานศึกษาจัดการ ศึกษาเพื่ อการบรร ลุเปู าหมายการพัฒนาอยํางยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals:SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 8.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 
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นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์   
 1. ผ๎ูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริ ย ธร รม  มี คํ านิ ยม ท่ีพึ งประสง ค์  มี จิ ตสาธ ารณะ  มี จิ ตอ าสา  รั บ ผิดชอบ ตํอครอบครั ว  ผ๎ูอื่ น  
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผ๎ูเรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 
 4. ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร 
เ ชํนพื้ น ท่ี สู ง  ชายแดน ชาย ฝ่ั งทะ เล และ เก าะแกํ ง  เป็ น ต๎น  ไ ด๎ รั บก ารบริ ก าร ด๎ านการ ศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยํางมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 
 

 ตัวชี้วัด 
      1. ร๎อยละ100 ของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
        2. ร๎อยละ100 ของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมืองมีหลักคิดท่ี
ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผ๎ูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม 
โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
        3. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล๎าเจ๎าอยู ํหัว  และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู๎เร ียนให๎มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
        4.  ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      5. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น  
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 6. ร๎อยละ 90 ของผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส ได๎รับการบริการด๎านการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมสอดคล๎องตามความต๎องการ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ    
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

   แนวทางการดําเนินการ  
   1.1 สํงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด

   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

   แนวทางการดําเนินการ  
   2.1 สํงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กําหนด 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. ผ๎ูเรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสํูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด   
เป็นผ๎ูสร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผ๎ูเรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ท่ีสอดคล๎องกับทักษะท่ีจําเป็น

ในศตวรรษที่ 21  
2. ผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ร๎อยละ 100 ผํานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นด๎านการรู๎เรื่อง

การอําน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร๎อยละ 20 ของผ๎ูเรียนท่ีมีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 แนวทางการดําเนินการ  
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหนํวยงาน  
ตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องท้ังภาครัฐและเอกชน  
           1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให๎ผ๎ูเรียนค๎นหาตนเอง นําไปสํูการ
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พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมท่ีจะพัฒนาตํอยอดไปสํูความเป็นเลิศด๎านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต๎องการและ
ความถนัดของผ๎ูเรียน 
          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณต้ังแตํจํานวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผ๎ูเรียนอยํางเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการด๎านระบบบัญชี      
การเบิกจําย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต๎น  เพื่อกระจายอํานาจให๎สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางเต็มศักยภาพ 
          1.4 สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผ๎ูเรียนตาม
ความถนัด ความสนใจและความต๎องการพัฒนา ท้ังด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแตํ
ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
           1.5 กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา พร๎อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตํอ
กระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับ
แนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ 
 2. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎อ งกับ
ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตํละชํวงวัยและนําไปปฏิบัติได๎ 

3. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนําไปสํูการพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพ            
ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   
 5. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
 6. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูให๎คําปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
 แนวทางการดําเนินการ  
 (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาท้ัง 4 ด๎าน (รํางกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล๎องกับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21  
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 (2) สํงเสริมให๎ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู๎ จาก“ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูอํานวยการ 
การเรียนรู๎ ผ๎ูให๎คําปรึกษา หรือให๎ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผ๎ูเรียนให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตร 
 ตัวชี้วัด 
 1. ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)  
 2. ร๎อยละ 63 ของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 3. ร๎อยละ 33 ของผ๎ูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา  
 4. ร๎อยละ 85 ของผ๎ูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู๎ท่ีเช่ือมโยงสํูอาชีพ
และการมีงานทํา ตามความถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎ 
 1.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
      1) จํานวนสถานศึกษาในสังกัดท่ีผํานเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในโดย
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
     2) จํานวนสถานศึกษาได๎รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ 
ปฐมวัย จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
     3) จํานวนสถานศึกษาได๎รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

         ตัวชี้วัด 
           1. สถานศึกษาในสังกัดท่ีผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ร๎อยละ 100  
               2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได๎รับการรับรองคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ  100   
 1.2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
       1) ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์และจิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา   
      2) ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน ช้ัน ป. 3 จํานวน 2 วิชา ได๎แกํ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
      3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test)  
จํานวน   4  สาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษ  
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    ตัวชี้วัด 
    1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผํานเกณฑ์การประเมินท้ัง 4 ด๎าน  
        2. ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน ช้ัน ป.3  เพิ่มข้ึนร๎อยละ 3 ท้ัง 2 วิชา   
    3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเทียบกับผลการ
ทดสอบระดับชาติของปีท่ีผํานมา มีคะแนนเฉล่ียท้ัง  4  สาระการเรียนรู๎ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3  จํานวน  5 - 6  รายการ ได๎แกํ  
           3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET ) ระดับช้ัน ป.6 (2 สาระการเรียนรู๎)    
       3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET ) ระดับช้ัน ม.3 (3 สาระการเรียนรู๎)    
 1.3  ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
      1) ผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียน และการคิดคํานวณตามจุดเน๎นของ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
     2) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญท่ีจําเป็นในการเรียนรู๎ตามท่ีกําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎แกํ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
     ตัวชี้วัด 
    1. ผ๎ูเรียนในสังกัดผํานเกณฑ์การประเมินการอําน การเขียน และการคิดคํานวณตามจุดเน๎นของ 
หลักสูตร ร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
        2. ผ๎ูเรียนในสังกัดผํานเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสําคัญท่ีจําเป็นในการเรียนรู๎ตามท่ีกําหนด          
ในหลักสูตร ร๎อยละ 90 ขึ้นไป 
         1.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
      ผ๎ูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได๎แกํ  
    1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์        
    2) ซื่อสัตย์สุจริต 
    3) มีวินัย  
    4) ใฝุเรียนรู๎  
    5) อยูํอยํางพอเพียง   
    6)  มุํงมั่นในการทํางาน  
    7) รักความเปน็ไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
            ตัวชี้วัด 
             1. ผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตรแตํละระดับช้ันผํานเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ  88   
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 1.5 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
  ประเด็นการพิจารณา  
  1. ผลการประเมินพัฒนาการด๎านรํางกาย ของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  2. ผลการประเมินพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  3. ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผ๎ูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  4. ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผ๎ูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
     ตามเกณฑ์มาตรฐาน                
 ตัวชี้วัด 
       1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด๎านรํางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร๎อยละ 90 ข้ึนไป  
       2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน ร๎อยละ 90 ข้ึนไป  
       3. ผ๎ูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร๎อยละ 90  ขึ้นไป  
          4. ผ๎ูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

  2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
               เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด๎าน ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล 

พร๎อมท่ีจะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
  ตัวชี้วัด 
  1. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  2. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
      3. ร๎อยละ 100 ของครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูให๎คําปรึกษา
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎ 

แนวทางการดําเนินการ  
  (1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว๎นปี 
สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
   (2) สํงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ัง
ผ๎ูปกครอง ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  (3) สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผ๎ูชํวยด๎านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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  (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู๎ใหมํ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกํโรงเรียนและผ๎ูสนใจ   
  (5) กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง   
  2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา                  

   (ผ๎ูเรียนระดับประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21) 
   แนวทางการดําเนินการ 
  (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด๎านท้ัง
ทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
   (2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎ 
  (4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
  (5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วนถูกต๎องตาม
หลักโภชนาการ 
   (6) กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ 
  (7) มุํงคํานึงถึงพหุปัญญาของผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
         1) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
         2) เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น  
       3) เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการส่ือสาร 
       4) เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎ จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จําลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผ๎ูเรียน
และครูด๎วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น 
      5) สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
        6) จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
         7) พัฒนาครูให๎มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
          8) จัดให๎มีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมท้ังภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
     แนวทางการดําเนินการ 
   (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด๎าน 
ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 
ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให๎มีคุณลักษณะ เป็นไปตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะ
ทางด๎านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  มีความรู๎ และ
ทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นําไปสํูการพัฒนานวัตกรรม   
   (2) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน  
  (3 )  สํง เสร ิม สนับสนุน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา ผู๎เร ียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู ๎เพื ่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎  
   (4)  สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผ๎ูเรียนท่ีมีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นําไปสํูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออก
กําลังกาย และสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยํางมี
ความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
  (6)  กํากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา 
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพเิศษ 
        (เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล) 
   แนวทางการดําเนินการ 
  (1)  สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาสในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจําเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล 
   (2)  สํงเสริมให๎สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหาร
จัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎ 
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           3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เ รียน            
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
  แนวทางการดําเนินการ  
   (1)  จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค์ความรู๎  ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ หนังสือแบบเรียน     
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด  
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองตํอ      
การพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 
            (3)  สํงเสริม สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข๎าถึง   
องค์ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล อยํางเหมาะสมตามวัย 
  4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ    
  แนวทางการดําเนินการ 
  (1) สร๎างความรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต๎องการครู    
ของสถานศึกษา 
  (2) รํวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแผนความต๎องการ 
  4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  แนวทางดําเนินการ 
  (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต๎องการจําเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need 
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยํางเป็นระบบและครบวงจร 
   (2)  จัดให๎มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
  (3) ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดทํา
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการและความขาดแคลน 
  (4) สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข๎ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี
กําหนดท่ีเช่ือมโยงความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path) 
  (5)  สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
   (6) สํงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล๎องกับ
ภารกิจและหน๎าท่ีของตน 
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  (7)  สํงเสริม พัฒนา และยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการ
พัฒนาทางด๎านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์       
ท่ีกําหนด 
         (8) สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัด
ประเมินผลท่ีเน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (9)  สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการจัดการเรียนรู๎สําหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความแตกตําง 
(Differentiated Instruction) 
  (10)  สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ด๎านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
        (11)  สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎มีความรู๎ความสามารถจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
        (12)  สํงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎สําหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผ๎ูเรียนแตํละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  (13) สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผํานระบบ Online 
และแบบ Face - to - Face Training 
  (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษา  ข๎อกําหนดด๎าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแหํงชาติ 
      (15) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ต้ังแตํการจัดทําฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึง
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา   

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในระดับพื้นท่ี 
รํวมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง 
โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
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 6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของผ๎ูเรียน 

ตัวชี้วัด 
 1. ร๎อยละ 99 ของผ๎ูเรียนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
       2. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ
สภาพข๎อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา และความต๎องการจําเป็นพิเศษสําหรับผ๎ูพิการ 
          3. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 
       4. ร๎อยละ 97 ของครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 
       5. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท 
ขนาด และพื้นท่ี 
          6. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      7. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
         8. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช๎ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
  แนวทางการดําเนินการ  
   (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น  ภาคเอกชน 

หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2 )  จัดทําฐานข๎อมูลประชากรวัย เร ียน เพื ่อ เก็บรวบรวม เ ชื ่อม โยงข๎อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน  
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 2.  การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประ เภท ให้ม ีค ุณภ าพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

  แนวทางการดําเนินการ  
   (1)  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตําง ๆ เชํน 1) มาตรฐาน

ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) 
มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 ) มาตรฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เป็นต๎น การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาด๎านตําง ๆ ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบทของ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา  

(2 ) สํง เสริม สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอํา เภอ ระดับ
จังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตามท่ีกําหนด โดย
เน๎นสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีหํางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3 )  สํานักงานเขตพื ้น ที่การศึกษา ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ  

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

   แนวทางการดําเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให๎กับ

ผ๎ูเรียน และสถานศึกษา อยํางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎องกับสถานภาพและพื้นท่ี  
(2) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ 

โดยรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูเกี่ยวข๎องในพื้นท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด 
(3) ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร

งบประมาณให๎เด็กวัยเรียนกลํุมขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
(4) สํงเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับ

การใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความโปรํงใส  
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  แนวทางการดําเนินการ  
   (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
(2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช๎เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) แกํผ๎ูเรียน 
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(3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียน
ท่ีประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) ในการจัดการเรียนรู๎แกํผ๎ูเรียน  

(4) สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผู๎เรียนทุกระดับ
ต้ังแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยํางเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎
ของตนเองนําไปสํูการสร๎างการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สํง เสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอน
ทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครูอยํางเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

(6) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาใช๎เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน (Distance Learning Technology : DLT) 

  5. ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษา
ในระดับสูงขึ้น  
 ตัวชี้วัด 
   1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข๎าเรียนในระดับปฐมวัย ร๎อยละ  85 
   2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได๎เข๎าเรียนในช้ัน ป. 1 ร๎อยละ 100 
   3. ผ๎ูเรียนช้ัน ป.6 ท่ีเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ร๎อยละ 100 
   4. ผ๎ูเรียนช้ัน ม. 3 ท่ีเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ร๎อยละ 100 
   5. ผ๎ูเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 แล๎วเรียนตํอ ช้ัน ม.1 ร๎อยละ 100 
   6. ผ๎ูเรียนท่ีจบช้ัน ม. 3 แล๎วเรียนตํอ ช้ัน ม.4 หรือเทียบเทํา ร๎อยละ 50 ขึ้นไป 
  ประเด็นการพิจารณา  
  1. จํานวนนักเรียนท่ีเข๎าเรียน คํานวณจากนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน หรือระยะเวลาท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ของแตํละปี เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรวัยเรียน   
ในเขตบริการท่ีจะต๎องเข๎าเรียน ได๎แกํ     
    1.1 จํานวนนักเรียนท่ีเข๎าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย       
     1.2 จํานวนนักเรียนท่ีเข๎าเรียนระดับช้ัน ป. 1 และ ม.1        
     1.3 จํานวนนักเรียนท่ีเข๎าเรียนระดับช้ัน ม. 4  
  2. จํานวนเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได๎รับการดูแลชํวยเหลือ
และ สํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาตามศักยภาพ   
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  3. จํานวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจบหลักสูตรตาม
กําหนดเวลาโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในระดับช้ันท่ีสถานศึกษาเปิดทําการสอน 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสํานึกด๎านการผลิตและบริโภค  
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
 2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศ การเก็บข๎อมูลด๎านความรู๎ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อส่ิงแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค  
สํูการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนตํ่าสํูชุมชนคาร์บอนตํ่า 
 5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงาน
ต๎นแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให๎มีบริบทท่ีเป็นแบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของ
นักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตสํานึกและจัดการเรียนรู๎การผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

7. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงนําขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนํา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม อยํางน๎อยเครือขํายละ 1 โรงเรียน  
 9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการทํานโยบายการจัดซื้อ    
จัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

ตัวชี้วัด 
      1. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและสร๎าง
จิตสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมนําไปปฏิบัติท่ีบ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพ
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 
        2.  ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะและมีการสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน 
     3. ร๎อยละ 100  ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนําขยะมาใช๎
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
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     4. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
     5. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 
    6. ร๎อยละ 80 ของครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย
ด๎านการสร๎างสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมได๎ 
    7. ร๎อยละ 80 ของครู และนักเรียนสามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ี ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎         
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand 4.0 
    8. ระดับความสําเร็จของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานท่ีให๎เป็นสํานักงานสีเขียวต๎นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน อยูํในระดับ 3 (ระดับท่ี 1 พอใช๎ ระดับท่ี 2 ปานกลาง  ระดับท่ี 3  ดีเย่ียม) 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดําเนินทางการให๎องค์ความรู๎และสร๎าง
จิตสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 2. จัดทําคํูมือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ 
 3. จัดทําเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนตํ่าและชุมชนคาร์บอนตํ่าและพัฒนาวิทยากรให๎ความรู๎
เรือ่งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สํูสังคมคาร์บอนตํ่า 
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู๎และจัดทําหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏าซท่ีมีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชํน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลํอยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสํูชุมชน 
 5. จัดจ๎างผ๎ูเช่ียวชาญในการจัดทํา Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนตํ่าสํูชุมชนคาร์บอนตํ่า 
 6. พัฒนาตํอยอดและขยายผลการเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมใน
สถานศึกษา 
 7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมเรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา 
 8. ดําเนินการตํอยอดขยายความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตํอหนํวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
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 9. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม    
บริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (Green office) 
 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการพัฒนา ด๎านการผลิต 
และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท้ังระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 
 11. สํงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 12. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสํูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช๎
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใช๎เผาและลดใช๎
สารเคมี สํูโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนตํ่าสํูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมดี Green city ด๎าน
พลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 15. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎โรงงานอุตสาหกรรม การ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมเพื่อนําความรู๎
มาประยุกต์ใช๎และจัดทําโครงงานด๎านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
 16. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา  จัดคํายเยาวชนวัยซน    
ลดคาร์บอนเพื่อโลก   
 17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนนําเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป 
 2.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ต๎องปรับเปล่ียนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย พร๎อมท่ีจะ
ปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  มีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด๎านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียน 
 5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
  1.ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาได๎รับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็น
อิสระตามกรอบกฎหมาย 
  2.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็น
หนํวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู ํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่พร๎อมให๎บริการ สนับสนุน  สํง เสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อ ให๎
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล  
  3.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ 
  4.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาผํานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  6.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการ
งบประมาณด๎านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสํู
ผ๎ูเรียน 
  7.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ    
ด๎านวิชาการ ผ๎ูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
  8.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ นําไปสํูการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สํูผ๎ูเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  9.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 
  10.ร๎อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีความเป็นอิสระ     

ในการบริหารจัดการศึกษา  
  แนวทางการดําเนินการ  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าท่ี อํานาจ และโครงสร๎างการกํากับดูแล

ของสถานศึกษาหรือกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน๎าที่และอํานาจ องค์ประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขอ งสถานศึกษา 
หรือของกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให๎คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาหรือกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎มีความหลากหลายและความแตกตํางของ
สถานศึกษารวมถึงความต๎องการและข๎อจํากัดของแตํละพื้นท่ี 

  (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดหาเจ๎าหน๎าที่เพื ่อปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ ด๎านการเง ิน การบัญชีและพัสดุ และด๎าน
บริหารงานบุคคล เพื่อมิให๎งานดังกลําว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแกํครู ผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 

  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับการ
กระจายอํานาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา 
        (5)  จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ     
กลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (6)  สํงเสริม สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เชํน การบริหารจัดการแบบกลํุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต๎น 

  (7) ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู ๎ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

  (9) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบระบบ
การบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาให๎สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

  (10) จัดอบรม พัฒนาผ๎ูบริหารสถานศึกษาให๎มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน๎าท่ี 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทําหน๎าท่ีสํงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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2. พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการดําเนินการ  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให๎ เป็น
หนํวยงานท่ีทันสมัย สามารถสนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) สํง เสริม สนับสนุน ให๎สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ใช๎ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ ํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3 )  สํง เสริม สนับสนุน  ให๎สํานักงานเขตพื ้น ที่การศึกษานํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) มาใช๎ในการบริหารงาน 

(4) สํง เสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน ( Area-
based Management ) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(5) สํงเสริม การมีสํวนรํวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
(6) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน 

เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต กลํุมโรงเรียน ฯลฯ 
(7) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี

ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและพื้นท่ี 
(8) สํง เสริม สนับสนุน ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ 

ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

   แนวทางการดําเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นํา Cloud  Technology มาให๎บริการหนํวยงานในสังกัด

ทุกระดับท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นํา Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูล

ของนักเรียนในฐานข๎อมูลตําง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ คุณภาพของผ๎ูเรียนในมิติตําง ๆ  
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎าน

บริหารจัดการศึกษาท้ังระบบพร๎อมให๎บริการ (Services) เชื่อมโยงข๎อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณา
การข๎อมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัด  อีกท้ังยังเป็นระบบกลางสําหรับใช๎ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
เดียวและรองรับการทํางานรํวมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตําง ๆ  
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(4) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
เช่ือมโยง และบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
โดยการเช่ือมโยงข๎อมูลรายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน
ตลอดชํวงชีว ิต  เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูํการตัดสินใจ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด๎านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื ่อให๎สอดคล๎องกับ
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแตํระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นําไปสูํการพัฒนา
ฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ 
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จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     
ปีงบประมาณ 2563  

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “4 คุณภาพ” 

……………………………………. 
 

1. เด็กปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีความพร๎อม  
ในการเข๎าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และมีวินัยในตนเอง 

2. นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปลอดจากการ  
อํานไมํออก เขียนไมํได๎ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อํานออกเขียนได๎ภายใน 1 ปี 

3. ผลการทดสอบ NT และ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัดสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผํานมาไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 3 และคําเฉล่ียของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สูงกวําระดับสพฐ.
และระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู๎ที่ประเมิน 

4. ครูผ๎ูสอนแตํละระดับมีการดําเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นสําคัญและผํานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยูํในระดับดีเลิศขึ้นไป 

5. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกแหํงมีการ
บริหารจัดการขยะและเป็นสถานศึกษาปลอดขยะ 

6. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกแหํงมีการ
นิเทศภายในอยํางเป็นระบบ 

7. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการพัฒนา
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผํานการประเมินด๎านการบริหาร
จัดการจากหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องอยูํในระดับมาตรฐานหรือดีเยี่ยม  
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ 

 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 ได๎จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได๎ผํานกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายหลักสําคัญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา ดังนี้ 

1.น๎อมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโ ชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร       
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มาขับเคล่ือนงานด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม    

2.ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)   
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
4.แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579   
5.แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2562   
6. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี  21  สิงหาคม  2562  
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
8.แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช   
9.นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 
10.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
เพื่อดําเนินการขับเคล่ือนโยบายสํูการปฏิบัติ ให๎บรรลุเปูาหมาย จุดเน๎น และตัวช้ีวัดท่ีกําหนด ภายใต๎

กรอบวงเงินงบประมาณท่ีคาดวําจะได๎รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  
5,050,000 บาท สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได๎จัดสรรงบประมาณ
ให๎กับรายการตํางๆ ท่ีมีความจําเป็นตํอการบริหารงานและการขับเคล่ือนนโยบาย ดังตํอไปนี้ 

1.คําใช๎จํายในการบริหารสํานักงานตามภารกิจและบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
            จํานวน  4,000,000   บาท  
 2.โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563    จํานวน     650,000 บาท 

3.คําใช๎จํายในการขับเคล่ือนนโยบายและภารกิจจําเป็นเรํงดํวน       จํานวน     400,000 บาท 
          สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช  เขต 4 ไ ด๎กํ าหนดภารกิ จ                            
กรอบแนวทางการดําเนินงานการขับเคล่ือนนโยบายทางการศึกษาทุกระดับ ให๎สามารถบรรลุเปูาหมาย                      
ท่ีกําหนดโดยมีรายละเอียดของแผนงานโครงการ เปูาหมาย จุดเน๎น ตัวช้ีวัด และกิจกรรมสําคัญ จําแนก                    
ตามโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563   
ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน รายการที่มีความจ าเป็น จ านวน 10 รายการ 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ  4,000,000  บาท 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน จ านวน 10  รายการ 4,000,000  
 1.1 คําสาธารณูปโภค 

1.2 คําวัสดุสํานักงาน 
1.3 คําวัสดุเช้ือเพลิง 
1.4 คําอาหารทําการนอกเวลา 
1.5 คําเบี้ยเล้ียง พาหนะ คําท่ีพัก และคําใช๎สอยอื๋น ๆ 
1.6 คําซํอมยานพาหนะ 
1.7 คําซํอมครุภัณฑ์ 
1.8 คําวัสดุใช๎กับคอมพิวเตอร์ 
1.9 คําเบี้ยประชุมกรรมการ  ก.ต.ป.น. 
1.10 คําจ๎างลูกจ๎างช่ัวคราว  11  คน 

  870,000 
  700,000 
200,000 
100,000 
520,000 
113,600 
55,000 

250,000 
16,000 

1,175,400 

 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000  

หมายเหตุ *** ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ 
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2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย/เป้าประสงค์ของ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และนโยบาย /เป้าประสงค์ ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ        650,000     บาท  จ านวน    11        โครงการ 

 

ท่ี 
 
 
 
 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /

เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 

สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
เป้าประสงค์ 
สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 4 

1. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (พ.ศ.  
2563 - 2565) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

87,400 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

2. โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

86,280 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4,5 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4,5 

3. โครงการจัดทําแผน
ตรวจสอบภายใน 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

26,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4, 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4 

4. โครงการการจัด
นิทรรศการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ภาคใต๎ ครั้งท่ี 
69  ปีการศึกษา 2562 

80,000 นโยบายท่ี 2/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1,2,3 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายท่ี 2/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1,2,3 
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ท่ี 
 
 
 
 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 

สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
เป้าประสงค์ 
สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 4 

5. โครงการจัดงานวันครู
ประจําปี พ.ศ. 2563 

 

25,000 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 6,7 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 6 

6. โครงการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 
2563 

50,000 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1-7 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1 - 6 

7. โครงการการประเมิน
ประสิทธิภาพและ   
ประสิทธิผลของ
ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 

100,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

8. โครงการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา 

40,000 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1  

9. 
 

โครงการเสริมสร๎าง
สมรรถนะผ๎ูบริหารและ
บุคลากรสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสํูทีม  
ท่ีเข๎มแข็ง  

60,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

10. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
ประจําปี 2563 
 

30,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 
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ท่ี 
 
 
 
 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 

สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
เป้าประสงค์ 
สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 4 

11. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสรรหา
พนักงานราชการและ
ลูกจ๎างช่ัวคราว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  
เขต 4 

65,320 
 
 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,4 
 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 
 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,4 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 650,000         

 
3.ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน 

ตามกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน  400,000  บาท 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

3. คําใช๎จํายในการขับ เคล่ือนนโยบายและภารกิจจําเป็น
เรํงดํวน 
 

400,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000  
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รายละเอียดโครงการ 
ที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สนองนโยบายที ่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อท่ี   2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ 
   ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลํุมนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางน๎อย  ไทยราช 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562  –  กันยายน  2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นหนํวยงานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงต๎องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปี ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินงานและ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณ ท่ีจะต๎องดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ นั้น ๆ  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีหน๎าท่ีในการ สํงเสริม สนับสนุน 
และรํวมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต๎องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให๎เกิดความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อกําหนดนโยบาย เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินการ ให๎สอดคล๎องกับหนํวยงาน             
ต๎นสังกัด และบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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           2.2 เพื่อปูองกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการทํางานไว๎ลํวงหน๎า 
           2.3 เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเรํงดํวนของกิจกรรม/โครงการไว๎ลํวงหน๎า 
           2.4 เพื่อให๎แผนท่ีวางไว๎มีความเป็นไปได๎และใกล๎เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให๎มากท่ีสุด   

3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 ผ๎ูเข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)               
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน  70  คน 
       3.1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)  จํานวน  25   เลํม 
                3.1.3 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน  25   เลํม       
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 ผ๎ูบริหารใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการวางแผน กํากับ ติดตามผลการขับเคล่ือนนโยบาย  
จุดเน๎น ด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
       3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานขับเคล่ือน
นโยบาย  จุดเน๎น ด๎านการศึกษาสํูการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 -
2565 ) และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤศจิกายน  2562 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ 
นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน 
นางน๎อย  ไทยราช 

2. แตํงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (พ.ศ. 2563 -2565 ) และแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤศจิกายน 2562 นางน๎อย  ไทยราช 

3. 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 
 

พฤศจิกายน  2562 คณะกรรมการ ฯ 

4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ธันวาคม  2562 –   
กุมภาพันธ์  2563 

คณะกรรมการ  ฯ 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
5. นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563-
2565) และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

กุมภาพันธ์  – มีนาคม 
2563 

นางน๎อย  ไทยราช 

   6. จัดพิมพ์  ตรวจสอบ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (พ.ศ.2563-2565 ) และแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

มีนาคม – เมษายน 
2563 

นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ 
นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน 
นางน๎อย  ไทยราช 

  7. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและแจกผ๎ูเกี่ยวข๎องและเผยแพรํ   
ตํอสาธารณชน 

พฤษภาคม  2563 นางน๎อย  ไทยราช 

  8. 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน  2563 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ 
นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน 
นางน๎อย  ไทยราช 

 
5. งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบุ......................................................................... 
   จํานวน       87,400    บาท  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( งบประมาณ   72,400   บาท ) 

 ผ๎ูเข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 
2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน  3  วัน 
-คําอาหารกลางวัน จํานวน  3  มื้อ  
มื้อละ 120 บาท ( 70x 120x 3)  
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 6 ม้ือ  
มื้อละ 35  บาท ( 70x 35x 6)  
-คําพาหนะสําหรับผ๎ูเข๎าประชุม 
-คําวัสดุ 

72,400   
 
      

                 
25,200 

 
       14,700 

 
        22,500 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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กิจกรรมที่ 2  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563-2565 ) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ( งบประมาณ  15,000 บาท ) 
คําจ๎างจัดทําเอกสาร 
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(พ.ศ.2563-2565) จํานวน  25  เลํม  
เลํมละ  300 บาท (25 x300) 
-แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 จํานวน  25  เลํม  
เลํมละ 300  บาท  (25 x 300)     

15,000    
7,500 

 
 

7,500 

รวมงบประมาณ 87,400 - 62,400 25,000 

หมายเหตุ  คําพาหนะสําหรับผ๎ูเข๎าประชุม  ตามท่ีจํายจริง / ตามระเบียบ ฯ 
              แตํไมํเกินคนละ  900  บาท 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1  ร๎อยละของผ๎ูเข๎าประชุม 
     6.1.2 จํานวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(พ.ศ.2563 – 2565)  
     6.1.3 จํานวนแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) 
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ.  2560 – 2579  
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ .ศ.  2560 – 2564 ) แผนปฏิบั ติร าชการประ จําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัด
นครศรีธรรมราช และบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
นับจํานวน 
ตรวจรับเอกสาร 
 
ตรวจรับเอกสาร 

 
ติดตาม  ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
บัญชีลงเวลา 
แบบตรวจรับเอกสาร 
 
แบบตรวจรับเอกสาร 

 
แบบตรวจสอบ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(พ.ศ.2563-2565) 
     6.2.3 ร๎อยละ 80 ของกิจกรรม / โครงการ เป็นไปตาม  
นโยบาย จุดเน๎นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ดําเนินการตามปฏิทินท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   

 
ติดตาม  ตรวจสอบ 

 

ติดตาม ตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบ 

 

แบบกํากับ ติดตาม 

แบบรายงานผล

โครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
       7.2 สถานศึกษาใช๎แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2563 -2565 ) และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
                                       

     (ลงช่ือ)                                   ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                               ( นางน๎อย   ไทยราช ) 
                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
 
                                     (ลงช่ือ)                               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                                              ( นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน ) 
                                                        ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน 
 

   (ลงช่ือ)                           ผ๎ูเห็นชอบโครงการ
          ( นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ ) 

                                รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4                             

                                                  (ลงช่ือ)                         ผ๎ูอนุมัติโครงการ                                         

                                                                ( นายวิรัตน์  ไกรแก๎ว ) 
                                     ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                    จัดนิทรรศการผลงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
สนองนโยบายที่            6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์         ข๎อท่ี  2, 3 , 4 , 5 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ    
                               สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลํุมอํานวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางอรศรี  มากเกตุ           6. นางวันวิภา  ชะอุํมดี 
   2. นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ             7. นางภัทรพร  ผํอนผัน 
                               3. นายไพโรจน์  คันธิก              8. นางสาวพิมพ์ใจ  เชาว์นุกูล 
                               4. นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน            9. นายไพรัช  ธุวธาดา               
   5. นางนันทนา  เสนล้ิน             10. นางสาวละออ  คงทอง  

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม – พฤศจิกายน  2562 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให๎หนํวยงานภายในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
สามารถพัฒนาให๎การทํางานมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและกิจกรรม ได๎รับการยอมรับอยํางแพรํหลายให๎กับ
หนํวยงาน การดําเนินการเสนอผลงานจัดนิทรรศการขององค์กร เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการท่ี
แสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการดําเนินงานยึดหลักการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน มี
ทฤษฎีการบริหารที่เป็นเลิศ ท่ีแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพในการมีสํวนรํวมของคนในองค์กรในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เล็งเห็นความสําคัญในการยอมรับ 
อยํางแพรํหลาย และเพื่อให๎ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาจึงได๎ดําเนินการจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเผยแพรํผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 2.2 เพื่อเผยแพรํผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 
 2.3 เพื่อให๎ทุกภาคสํวนยอมรับ ช่ืนชม รํวมช่ืนชมยินดีและสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 จัดนิทรรศการแสดงผลงานท่ีเป็นเลิศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 รวมทั้งของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 1 ครั้ง 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎เผยแพรํผลงานท่ีเป็น
เลิศ ได๎รับการช่ืนชม ยินดี ทุกภาคสํวนยอมรับ รํวมสํงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
       3.2.2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎
เผยแพรํ ผลงานท่ีเป็นเลิศ ได๎รับการช่ืนชม ยินดี ทุกภาคสํวนยอมรับ รํวมสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน
ท่ีหลากหลายเป็นที่ยอมรับของทุกภาคสํวน 
 4.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 แสดงผลงานท่ี 
เป็นเลิศเป็นท่ียอมรับของทุกภาคสํวน 

5. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรมสําคัญ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการ               
2. ประชุมคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 

 
 

           

3. จัดซื้อวัสดุ             
4. ประชาสัมพันธ์             
5. ดําเนินการจัด
กิจกรรม 

            

6. ประเมินผล/สรุป
โครงการ 

            

 

6. งบประมาณ   สพป.นศ.4    สพฐ.  อื่น ๆ ระบุ......................................................................... 
จํานวน 105,800  บาท  (ขอถัวจํายทุกรายการ)     เบิกจํายเพียง  86,280  บาท  

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. คําจัดนิทรรศการ สพป.นศ.4 

จํานวน 1 ครั้ง  200 คน 
จัดเตรียมสถานท่ี ดังนี้ 
ระหวํางวนัท่ี 14 –  17                         
ตุลาคม  2562 

  จํานวน 1 ครั้ง  
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ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 วันท่ี  14  ตุลาคม  2562 

- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  30X35X2 
- คําอาหารกลางวัน   30X80  
วันท่ี  15  ตุลาคม  2562 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  30X35X2 
- คําอาหารกลางวัน 
  30X80 
วันท่ี  16  ตุลาคม  2562 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  65X35X2 
- คําอาหารกลางวัน 
  65X80  
วันจัดนิทรรศการ   
วันท่ี  17  ตุลาคม  2562 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 
  180X35X2 
- คําอาหารกลางวัน  
  180X120 

 
 

 

 
2,100 

 
2,400 

 
 

2,100 
 

2,400 
 
 

4,550 
 

5,200 
 
 
 

12,600 
 

21,600 

 

 
2,100 

 
2,400 

 
 

2,100 
 

2,400 
 
 

4,550 
 

5,200 
 
 
 

12,600 
 

21,600 
2. คําวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานท่ี

จัดนิทรรศการ ผลงาน สพป.นศ.4 
   12,850 12,850 

3. คําไวนิลและโฟมบอร์ด ในการจัด
นิทรรศการผลงาน สพป.นศ.4 และ
สถานศึกษ ในสังกัด 

   10,000 10,000 

4. คําพาหนะ/ชดเชยน้ํามัน 
ในการรับสํงอุปกรณ์จัดนิทรรศการ
ผลงานสถานศึกษาในสังกัด 

  10,000  10,000 

5. คําจัดสถานท่ีในการจัดนิทรรศการ
ผลงาน  สพป.นศ.4 

   20,000 20,000 

              รวม (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  62,950 42,850 105,800 
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7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. คําใช๎จํายในการจัดนิทรรศการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 

105,800    105,800 

รวม (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 105,800    105,800 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎เผยแพรํผล งานการ
ดําเนินงานเป็นท่ียอมรับและได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 8.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎เผยแพรํ
ผลงาน การดําเนินงานเป็นท่ียอมรับและได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 8.3 บุคลากรในสังกัดมีความรักสามัคคีในการดําเนินงานจัดนิทรรศการ 

9. การประเมินผล 

 - สังเกต และสอบถาม 

10. สถานที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

                                             (ลงช่ือ)                         ผ๎ูเสนอโครงการ        

                                                                              (นางอรศรี  มากเกตุ)  
                                                                      นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
                                                                   ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมอํานวยการ                             

                                             (ลงช่ือ)                        ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                                                              (นายอํานาจ  สุทิน) 
                                  รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

                      (ลงช่ือ)                         ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                               (นายวิรัตน์  ไกรแก๎ว)                                                             
               ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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                              โครงการ   ตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สนองนโยบายที ่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อท่ี  2,3,4 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม 
                               ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

หนํวยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนันทนา  เสนล้ิน , นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
............................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัด
วางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน พ.ศ. 2552  
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการตรวจสอบภายในของสํวน
ราชการ พ.ศ. 2551  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับและติดตามให๎งานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   มีการรายงานผลอยํางเป็นระบบ  การปฏิบัติเป็นไปอยํางตํอเนื่อง  และเพื่อให๎สํวนราชการมี
ระบบควบคุมภายในท่ีดีมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานท่ีดีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี  การใช๎จํายงบประมาณ หรือทรัพยากรอื่นเป็นไป
อยํางประหยัด  ค๎ุมคํา  โปรํงใส  และสามารถตรวจสอบได๎ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได๎จัดทําโครงการตรวจสอบ
ภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสอดรับกับแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  และตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานประจําปี
และรายงานผลการดําเนินงานตํอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร๎อมท้ังพัฒนาผ๎ูตรวจสอบ
ภายในให๎มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  การดําเนินงานตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กําหนด
ตรวจสอบหนํวยรับตรวจในสังกัด จํานวน  33  แหํง  เพื่อเป็นการสํงเสริมความเข๎มแข็ง  ชํวยเหลือ  สนับสนุน
ให๎หนํวยงานในสังกัดดําเนินงานตามกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  โปรํงใส  ปูองกันการประพฤติมิชอบ ลดความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและสามารถดําเนินงานได๎อยํางมีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให๎หนํวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแนวทางและตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
2.2  เพื่อให๎มั่นใจวําหนํวยรับตรวจ มีการเบิกจํายเงินถูกต๎อง เป็นไปตามระเบียบและมีระบบการ

ควบคุมการเบิกจํายเงินท่ีรัดกุมเพียงพอ มีการจัดหาพัสดุได๎ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย ข๎อบั งคับ คําส่ัง       
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีเกี่ยวข๎อง 

2.3  เพื่อชํวยเหลือ แนะนํา เป็นท่ีปรึกษา สํงเสริมสนับสนุน ให๎หนํวยรับตรวจได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ 
ในการปฏิบัติงาน และนําข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในการปฏิบัติงานได๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพผ๎ูตรวจสอบภายในให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

3. เป้าหมาย   
    3.1  เชิงปริมาณ  
  3.1.1  หนํวยตรวจสอบได๎ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในให๎หนํวยรับตรวจ
ทราบ จํานวน  33  แหํง 
  3.1.2  หนํวยรับตรวจจํานวน  33  แหํง  ได๎รับการตรวจสอบและได๎รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและได๎รับข๎อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ 

3.2  เชิงคุณภาพ  
         3.2.1  หนํวยรับตรวจจํานวน   33  แหํง ได๎รับการชํวยเหลือ  ติดตามการดําเนินงานให๎มี
คุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ 
         3.2.2  หนํวยรับตรวจจํานวน  33  แหํง  มีความพร๎อมและความเข๎มแข็งในการบริหารและ
ดําเนินงานตามกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  โปรํงใส  ปูองกันการประพฤติมิชอบ  ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น  
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
  3.3.3  ผ๎ูตรวจสอบภายในมีความรู๎ใช๎ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎าง งบลงทุน จัดทําแผนการ
ตรวจสอบ/ดําเนินการตรวจสอบ/รายงานผลฯ 

1 ต.ค.- 8 พ.ย.
2562 

สมใจ  ศรีธรรมธร 

2. ตรวจสอบการใช๎คําสาธารณูปโภคและหนี้ค๎างชําระคํา
สาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี  1 

18-24  ต.ค 
2562 

สมใจ  ศรีธรรมธร 

3. ตรวจสอบใบสําคัญหลักฐานการจําย จัดทําแผนการ
ตรวจสอบ/ดําเนินการตรวจสอบ/รายงานผลฯ 

11 พ.ย. – 31 
ธ.ค. 2562 

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

4. ตรวจสอบการใช๎คําสาธารณูปโภคและหนี้ค๎างชําระคํา

สาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี  2 

17-24 มี.ค. 2563 สมใจ  ศรีธรรมธร 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       131 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

5. ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี และการ
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา     
ระยะ ท่ี  1  จํานวน  22  แหํง  จัดทําแผนตรวจสอบ/
ดําเนินการตรวจสอบ/รายงานผลฯ 

1 ม.ค.- 31 มี.ค. 

2563 

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

6. ตรวจสอบการใช๎คําสาธารณูปโภคและหนี้ค๎างชําระ   

คําสาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี  3 

17 – 24 เม.ย.  

2563 

สมใจ  ศรีธรรมธร 

7. ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การ

ควบคุมบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง 

บัญชีลูกหนี้ และรายงานการเงิน (โครงการ สพฐ.) 

1 เม.ย. – 15 

มิ.ย.  2563  

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

8. ตรวจสอบการใช๎คําสาธารณูปโภคและหนี้ค๎างชําระ   

คําสาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี 4 

18- 24 ก.ค. 

2563 

สมใจ  ศรีธรรมธร 

9. ตรวจสอบการควบคุมการเงินการบัญชี และการ

ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา      

ระยะท่ี 2  จํานวน  10  แหํง 

1 ก.ค. – 31 ส.ค. 

2563 

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

10. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ

ภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1- 20 ก.ย. 2563 นันทนา  เสนล้ิน 

11. จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

15 – 30 ก.ย. 

2563 

นันทนา  เสนล้ิน 
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5.  งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบุ............................................................... 
    จํานวน  26,000  บาท   (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

 
ท่ี 

 
รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษา 32 แหํง 

   -  คําน้ํามันเช้ือเพลิง/คําพาหนะ 
   -  คําเบ้ียเล้ียง 3 คน 32 วัน ๆ  ละ 120 บาท 

21,200 
   
 

  
 

11,520 

 
9,680 

2. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู๎กับกลํุมเครือขํายผ๎ู
ตรวจสอบภายใน 
   -  คําท่ีพัก 
   -  คําอาหาร/อาหารวํางเครื่องด่ืม 

4,800 
 
  
 

  
 

 2,400 
 2,400 

 

 รวมงบประมาณ 26,000 - 16,320 9,680 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1  เชิงปริมาณ 
     6.1.1  หนํวยตรวจสอบได๎ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให๎หนํวยรับตรวจทราบจํานวน 33  แหํง 
     6.1.2  หนํวยรับตรวจจํานวน  33  แหํง  ได๎รับการ
ตรวจสอบและได๎รับทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองและ
ได๎รับข๎อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขการ
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ 
    6.1.3  ผ๎ูตรวจสอบภายในได๎รับการพัฒนา 
 
6.2  เชิงคุณภาพ 
     6.2.1  หนํวยตรวจสอบปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  มีการรายงานผลอยํางเป็นระบบ 
     6.2.2  หนํวยรับตรวจนําความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน  และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     6.2.3  ผ๎ูตรวจสอบภายในมีความรู๎ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 
 -  การตรวจสอบ 
 -  การสอบถาม 
 -  การตรวจสอบ 
 -  การสอบถาม 
 -  การสังเกต 
 
 -  การสังเกต 
 -  การตรวจสอบ 
 
 -  ติดตามผล 
 -  ตรวจเอกสาร 
 -  ติดตามผล 
 -  ตรวจเอกสาร 
 
 -  รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 

 
-  กระดาษทําการเก็บข๎อมูล
การตรวจสอบ 
-  รายงานผลการตรวจสอบ 
-  กระดาษทําการเก็บข๎อมูล
การตรวจสอบ 
-  รายงานผลการตรวจสอบ 
-  ใบงาน 
 
 
-  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี 
-  ผลการดําเนินงานของ
หนํวยรับตรวจ 
-  รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  หนํวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบอยํางมีประสิทธิภาพ 

7.2  หนํวยรับตรวจมีการดําเนินงานด๎านการเงินบญัชีและพัสดุได๎ครบถ๎วนถูกต๎องตามระเบียบ 
กฎหมาย  มติท่ีเกี่ยวข๎องและมีกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี 

7.3  ผ๎ูตรวจสอบภายในมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
 

   ลงช่ือ                                                 ผ๎ูเสนอโครงการ 

                     (นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร) 
      นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ 
 

ลงช่ือ                                                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  

                      (นางนันทนา   เสนล้ิน) 
      ผ๎ูอํานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 

 

ลงช่ือ                                                 ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

              ( นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล) 
            ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                จัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต๎ ครั้งท่ี 69  

                                    ปีการศึกษา 2562                                   
สนองนโยบายที ่                2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
สนองเป้าประสงค์     ข๎อท่ี  1 , 2 , 3 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎              
        คํูคุณธรรม   
ลักษณะโครงการ      ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
        กลํุมสํงเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววรรณี  ใจห๎าว 
ระยะเวลาด าเนินการ      ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็น
ประจําทุกปี เพื่อให๎ครู นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ       
เห็นคุณคําและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเป็น
การเปิดเวทีให๎เด็กได๎แสดงออกตามความสามารถของตนเองอยํางอิสระและสร๎างสรรค์ ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ รวมท้ังการใช๎กิจกรรมเป็นส่ือเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร๎าง วิถีประชาธิปไตยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร๎างภูมิค๎ุมกันภัยจากสารเสพติด โดยจัดเวทีการประกวด
แขํงขันทักษะท้ังระดับโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาระดับภาคและระดับชาติ  
 สําหรับปีการศึกษา 2562  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต๎ ครั้งท่ี 69 กําหนดจัด
ขึ้นระหวํางวันท่ี 6 – 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได๎กําหนดจัดนิทรรศการ นําเสนอ
ผลงานท่ีเป็นการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข๎องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผลงานครู นักเรียน ท่ีมีการพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ วิชาชีพ พัฒนานวัตกรรม        
มีความคิดสร๎างสรรค์สํูการพัฒนาชุมชนและสังคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 จึงได๎กําหนดโครงการเพื่อจัดนิทรรศการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต๎ ครั้งท่ี 69 ข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถท่ีเป็นเลิศด๎านศิลปะแขนงตําง ๆ และ
นําเสนอผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให๎ปรากฏแกํสาธารณชน 
 2.2 เพื่อให๎สถานศึกษา ครู นักเรียน นํานวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ มาจัด
แสดงผลงานให๎ปรากฏตํอสาธารณชน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัดท่ีได๎พิจารณาคัดเลือกได๎จัดแสดงนิทรรศการผลงานท่ีสะท๎อนความสามารถของ
นักเรียนเสนอตํอสาธารณชน        
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีนิทรรศการของโรงเรียนท่ีได๎รับการคัดเลือกแสดงผลงานนักเรียน
ได๎รับความยอมรับจากสาธารณชน 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

2. 
3. 
4. 

 แตํงต้ังคณะกรรมการ เข๎ารํวมประชุมเพื่อ
เตรียมการสถานท่ี/จัดนิทรรศการผลงาน 
 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
 จัดสร๎างบูธจัดนิทรรศการ 
 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

ธันวาคม 2562 
 
ธันวาคม 2562 
มกราคม 2563 
มกราคม 2563 

กลํุมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

 

5.งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4   สพฐ.   อื่น ๆ  ระบุ............................................................... 
   จํานวน 80,000 บาท  (ขออนุมัติถัวจาํยทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
   งบ 
ประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
 

1.ฝุายสร๎างบูธ  จัดเตรียม สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์  
  - คําวัสดุ อุปกรณ์ 
  - คําพาหนะ/ชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง /เบ้ียเล้ียง/  
    คําท่ีพัก คณะทํางาน  
2. ฝุายจัดนิทรรศการ 
  2.1 ร.ร.จัดนิทรรศการ  
   -คําพาหนะ/ชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง /เบ้ียเล้ียง/คําท่ีพัก  
  2.2 ร.ร.จัดกิจกรรมทักษะมีชีวิต 
   -คําพาหนะ/ชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง /เบ้ียเล้ียง/คําท่ีพัก  
 2.3 ฝุายประสานงาน 
    -กลํุมสํงเสริมฯ จํานวน 6 คน  ( คําเบ้ียเล้ียง/       
คําพาหนะ/คําน้ํามันเช้ือเพลิง) 

    40,000 
 

    

40,000 
    
 
 

  40,000 

     

     

  

 24,000  
    

8,000 
  

8,000 

 

                            รวมงบประมาณ    80,000 -  80,000  
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6. การวัดประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงประมาณ 
    - จํานวนโรงเรียนท่ีได๎เข๎ารํวมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    - ร๎อยละของผ๎ูเข๎าชมนิทรรศการการท่ี
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

 
-สํารวจข๎อมูลโรงเรียนรํวมจัด
นิทรรศการ 
 

-สอบถามความคิดเห็น 

 
-แบบสํารวจ 
 
 

-แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียน นักเรียน ได๎รับการยอมรับ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์แกํสาธารณชน 
 7.2 ชุมขน เอกชน และหนํวยงานตําง ๆ เข๎ามาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น 

 
    (ลงช่ือ)                                                     ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                           (นางสาววรรณี  ใจห๎าว) 
                                                         นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

 
    (ลงช่ือ)               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นายไพโรจน์  คันธิก) 
      ผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการจัดการศึกษา 

 (ลงช่ือ)         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                              

    (นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์) 
         รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

            (ลงช่ือ)                          ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                  

     (นายสนิท  นิลบุตร) 
รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       137 
 

โครงการ   การจัดงานวันครู ประจําปี พ.ศ. 2563 
สนองนโยบายที ่  3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าประสงค์  ข๎อท่ี  6 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิชอบ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
    กลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวันวิภา   ชะอุํมดี  และ คณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  2562 –  มกราคม  2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม  เมื่อวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2499  มีมติกําหนดให๎วันท่ี  16  
มกราคม  ของทุกปีเป็นวันครู  โดยให๎ความสําคัญตํอครู  และอาชีพครูในฐานะท่ีเป็นผ๎ูเสียสละประกอบคุณงาม
ความดี  เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอยํางมาก  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ
ได๎กําหนดจัดงานวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  สํงเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  สํงเสริมสามัคคีธรรม  
ความรํวมมือและความเข๎าใจอันดีระหวํางผ๎ูประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน  ในการพัฒนา
การศึกษาของชาติและสังคม  เพื่อธํารงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  และ
เพื่อสํงเสริมให๎ครู  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ประชาชนเห็นความสําคัญและระลึกถึงพระคุณครู  โดยแตํละ
พื้นท่ีท่ัวประเทศได๎จัดครูอยํางพร๎อมเพรียงกัน 

 สําหรับการดําเนินการจัดงานวันครู ท่ีแล๎วมา  ของสํานัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  ได๎ดําเนินการเป็น  5  อําเภอ  คือ  อําเภอขนอม  อําเภอสิชล  อําเภอทําศาลา  
อําเภอนบพิตํา  และอําเภอพรหมคีรี  ซึ่งในปี  2562  ท่ีผํานมาอําเภอขนอม  ใช๎สถานท่ีโรงเรียนชุมชน       
บ๎านบางโหนด  อําเภอสิชล   ใช๎สถานท่ีโรง เรียนสิชลคุณาธารวิทยา  อําเภอทําศาลา  ใช๎สถานท่ีโรงเรียน       
ทําศาลา  อําเภอพรหมคีรี  ใช๎สถานท่ีโรงเรียนวัดเขาขุนพนม  และอําเภอนบพิตํา  ใช๎สถานท่ีโรงเรียนนบพิตําวิทยา   

 เพื่อให๎ความสําคัญและสํงเสริมครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนเห็น
ความสําคัญและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  สํงเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและรณรงค์ให๎สังคมเห็น
ความสําคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น  โดยกําหนดจัดงานวันครู  ประจําปี  2563  เป็น  5  หนํวย  5  อําเภอ  คือ 
 1  หนํวยอําเภอขนอม  สถานท่ีโรงเรียนชุมชนบ๎านบางโหนด 
 2  หนํวยอําเภอสิชล    สถานท่ีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
 3  หนํวยอําเภอทําศาลา   สถานท่ีโรงเรียนทําศาลา 
 4  หนํวยอําเภอพรหมคีรี  สถานท่ีโรงเรียนวัดเขาขุนพนม 
 5  หนํวยอําเภอนบพิตํา   สถานท่ีโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
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2  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
 2.2  เพื่อสํงเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  และรณรงค์ให๎สังคมเห็นความสําคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู 
 2.3  เพื่อสํงเสริมความรํวมมือ  ความสามัคคี  และความเข๎าใจอันดีระหวําง  ครูกับประชาชน              
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม 
 2.4  เพื่อธํารงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 2.5  เพื่อสํงเสริมให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรม
การจัดงานวันครู 

3  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาทุกหนํวยงานใน 5 อําเภอ เข๎ารํวมงานวันครู ประจําปี  
2563 จํานวน 2,000 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาในทุกหนํวยงาน   
ท่ีเข๎ารํวมงานวันครู  ประจําปี  2563  เห็นความสําคัญ  ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 

4  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ/รายละเอียดและขั้นตอน              
การดําเนินโครงการ 

ธ.ค.2562 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

2. ประสานงานกับหนํวยงานจัดงานแตํละอําเภอ ม.ค.2563 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

3. ดําเนินการจัดงานวันครูในแตํละอําเภอ ม.ค.2563 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

4. หนํวยจัดงานสรุปผลการดําเนินงานระดับอําเภอ ม.ค.2563 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ม.ค.2563 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 
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5  งบประมาณที่    สพป.นศ.4    สพฐ.     อื่น  ๆ  ระบุ........................................................... 
    จํานวน   80,000  บาท  (ได๎รับจัดสรรจาก สพป.นศ.4  25,000 บาท สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช           
    จํานวน  50,000 บาท สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 5,000 บาท (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 
 

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู
ประจําปี  2562  จํานวน  5  อําเภอ 
1  หนํวยอําเภอขนอม 
2  หนํวยอําเภอสิชล 
3  หนํวยอําเภอทําศาลา 
4  หนํวยอําเภอพรหมคีรี 
5  หนํวยอําเภอนบพิตํา 

 
 

16,000 
16,000 
16,000 
16,000 
16,000 

  
 

16,000 
16,000 
16,000 
16,000 
16,000 

 

 รวมงบประมาณ 80,000 - 80,000 - 

6  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1  เชิงปริมาณ 

      ผ๎ูเข๎ารํวมงานวันครู  ประจําปี  2563  ใน  5  อําเภอ     
รวม  2,000  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
     ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผ๎ูมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาในทุกหนํวยงานท่ีเข๎ารํวมงานวันครู  
ประจําปี  2563  เห็นความสําคัญ  ตระหนักในวิชาชีพครูและ
ระลึกถึงพระคุณครู 

 

ตรวจนับจํานวน

ผ๎ูเข๎ารํวมงาน 

แบบสอบถาม 

 

บัญชีลงเวลา 

 

แบบสอบถาม 
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7   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ข๎าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นิ สิต  นักศึกษา  และประชาชน                      
เห็นความสําคัญและระลึกถึงพระคุณครู  โดยเข๎ารํวมกิจกรรมการจัดงานวันครู  ประจําปี 2563  ตามเปูาหมาย 
 7.2  ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก  สามัคคี  ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  องค์กรครู 
 
 
   (ลงช่ือ)           ผ๎ูเสนอโครงการ 
           ( นางวันวิภา    ชะอุํมดี ) 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
   (ลงช่ือ)                                               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             ( นายอํานาจ    สุทิน ) 
        รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 
   (ลงช่ือ)                                                ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
     ( นายสนิท  นิลบุตร ) 
   รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                   พัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจําปีงบประมาณ  2563 
สนองนโยบายท่ี     3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์             
สนองเป้าประสงค์         ข๎อท่ี 1- 6 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ 
   คํูคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลํุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ     นางถนอมจิตร  งามขํา , นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินการ     กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
สร๎างผลผลิต ผลลัพธ์ให๎เกิดกับผ๎ูเรียนได๎อยํางสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในชํวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได๎ระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนอง
ตํอเปูาหมายของการพัฒนาประเทศได๎ท้ังมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได๎อยํางเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญภายใต๎การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู๎ มีคุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยําง
มีความสุข  สํงเสริมให๎ประชาชนพึ่งตนเองได๎ สอดคล๎องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีระบุคติพจน์ประจํา
ชาติวํา  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยมุํงหวังให๎ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญหลายประการ การนิเทศการศึกษาเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกสําคัญท่ีจะเรํงรัด ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีชํวยให๎การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและสํงผลให๎
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การนิเทศการศึกษาจะสําเร็จได๎ผลดีเพียงไรนั้นยํอมขึ้นอยูํกับ ทักษะ
และความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ โดยการทํางานด๎านพัฒนาการจัดการเรียนรู๎รํวมกับครู  เพราะ 
ศึกษานิเทศก์ คือ ผ๎ูทําหน๎าท่ีนิเทศ -แนะนํา-ช้ีนํา-กระต๎ุนให๎ครูและผ๎ูบริหารสถานศึกษา เกิดความรู๎ ความ
ตระหนัก และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา  รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาทาง
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วิชาการสําหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรท่ีสังกัด  ศึกษานิเทศก์จึงเป็นผ๎ูมีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะการ
พัฒนางานวิชาการ และมีความจําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะในเชิงวิชาการอยํางตํอเนื่อง  
  กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา สํงเสริม และสนับสนุนการ
นิเทศ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา โดยดําเนินโครงการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา และตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญของการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการจําเป็นและสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได๎วิเคราะห์ประเด็นสําคัญในการ
นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 ประเด็น คือ การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
และการนิเทศการจัดการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับการพัฒนาหลักสูตรและสอดคล๎องกับนโยบายด๎านการศึกษาท่ี
สําคัญ และจัดทําโครงการพัฒนาการนิเทศ ประจําปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
     เพื่อสํงเสริม สนับสนุน การนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของศึกษานิเทศก์และ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องในเขตพื้นท่ีการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข๎องกับคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. เป้าหมาย  
          3.1 เชิงปริมาณ  
        3.1.1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 มีแผนการนิเทศการศึกษา จํานวน 1 เลํม                        
                 3.1.2  โรงเรียนจํานวน 133 โรง ได๎รับการนิเทศตามตัวชี้วัด/นโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กําหนด       
 3.2 เชิงคุณภาพ 

                  โรงเรียนมีคุณภาพตามตัวช้ีวัด/นโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ    
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กําหนด   

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมจัดทําแผนนิเทศระดับเขตพื้นท่ี  20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กลํุมนิเทศ ติดตามฯ 
2. จัดทําเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ  20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กลํุมนิเทศ ติดตามฯ 
3. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม โดยใช๎เครือขําย

เป็นฐาน 
 พฤษภาคม 2563 (ครั้งท่ี 1) 
 กรกฎาคม  2563 (ครั้งท่ี 2) 

คณะกรรมการนิเทศ 

4. สรุป/รายงานการนิเทศ  กันยายน 2563 คณะกรรมการนิเทศ 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       143 
 

5. งบประมาณที่ใช้   สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบุ................................................................. 
   จํานวน  70,000  บาท  สพป.นศ.4   50,000  บาท  สพฐ.  20,000 บาท (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน จัดทําแผนนิเทศ

การศึกษาระดับเขตพื้นท่ี ศึกษานิเทศก์ 
ธุรการ จํานวน 15 คน 
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 4 ม้ือ 
มื้อละ 30 บาท จํานวน 15 คน 
-คําอาหารกลางวัน / เย็น  จํานวน 3 ม้ือ 
มื้อละ 180 บาท  จํานวน 15 คน 
-คําท่ีพัก จํานวน 7 ห๎อง ๆ ละ 1200 บาท 
-คําสําเนาต๎นฉบับแผนนิเทศ/ เอกสาร 
ท่ีเกี่ยวข๎องและวัสดุอุปกรณ์ 

20,000   
 
 

1,800 
 

8,100 
 

8,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,700 

2. นิเทศโดยใช๎เครือขํายเป็นฐาน (2 ครั้ง) 
-คําชดเชยน้ํามัน  8 คัน วันละ 300 บาท  
จํานวน 8 วัน  2 ครั้ง 
-คําเบ้ียเล้ียง จํานวน 15 คน ๆ ละ120 บาท  
 จํานวน 8 วัน  
-คําวัสดุ/สําเนาเครื่องมือ 

48,000   
25,600 

 
14,400 

 
 
 

 
 
 
 
 

8,000 

3. สรุป/รายงานการนิเทศ 
สําเนารายงานการนิเทศ 

 
2,000 

    
2,000 

 รวมงบประมาณ 70,000 - 58,300 11,700 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1จํานวนของโรงเรียนท่ีได๎รับการนิเทศตามตัวชี้วัดท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ สพป.กําหนด     
    6.1.2 จํานวนของโรงเรียนท่ีมีระบบนิเทศท่ีเข๎มแข็ง   
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ร๎อยละ 80 ของ โรงเรียนมีคุณภาพระดับดีมากทุก
ตัวชี้วัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด    
    6.2.2  ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนท่ีมีระบบนิเทศภายใน       
ท่ีเข๎มแข็ง 

 
 สํารวจรายการ 
 
 
 
สํารวจรายการ 
 
 

 
แบบสํารวจ
รายการ 
 
 
แบบสํารวจ
รายการ 

 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีโรงเรียนท่ีเป็นต๎นแบบตามตัวชี้วัด
ท่ี สพฐ.กําหนด 
   

 
     (ลงช่ือ)                           ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                  ( นางถนอมจิตร  งามขํา ) 
         ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ 
 

     (ลงช่ือ)                                             ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                                    ( นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ ) 
                                                   ผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
            (ลงช่ือ)                ผ๎ูเห็นชอบโครงการ
                  ( นายสนิท  นิลบุตร ) 

                        รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 

 
                                      (ลงช่ือ)          ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

               ( นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล) 
                        ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 
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โครงการ            การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
สนองนโยบายที่                     6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์                   ข๎อท่ี 2   
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม 
    ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ จัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ                     ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
              กลํุมบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวละออ  คงทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ            1  กุมภาพันธ์  2563  - 30  กันยายน  2563 
..............................................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสําคัญ และมีความจําเป็นท่ีทุกองค์การไมํวําจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนให๎ความสนใจ  ท้ังนี้เพราะผลของการประเมินจะถูกนําไปใช๎เพื่อประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ การเล่ือนตําแหนํง  การโยกย๎ายหน๎าท่ีการงาน  การให๎ออกจากงาน  การฝึกอบรม  และอื่น ๆ อีก
หลายอยําง  เชํนเดียวกับระบบราชการ  เราใช๎การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
ความดีความชอบ    หรือการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปี  ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผํานมา 
ไมํวําจะเป็นเรื่องของ ความไมํชัดเจนในการประเมิน  ความยุติธรรมในการประเมิน คุณธรรมและทักษะของผ๎ู
ประเมิน การใช๎ความรู๎สึกสํวนตัวในการประเมิน  เกิดการประเมินเพียงด๎านเดียวจากหัวหน๎า  หรือบางกรณีก็
เป็นการประเมินแบบปรองดอง เพื่อไมํต๎องการให๎เกิดความขัดแย๎ง ความเข๎าใจในแบบประเมินและวิธีการ
ประเมินท่ีไมํตรงกันระหวํางผ๎ูประเมินและผ๎ูรับการประเมิน  ปัญหาเหลํานี้ล๎วนแตํทําให๎ผ๎ูบริหารต๎องตระหนัก
และทบทวนเพื่อหาแนวทาง วิธีการ หรือระบบ ท่ีมีความโปรํงใส ยุติธรรมและเป็นท่ียอมรับ   จึงจัดโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผ๎ูบริหารสถานศึกษาข้ึน เพื่อให๎สามารถวัดและประเมินผลการทํางาน
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาได๎อยํางจริงจัง  เป็นระบบ   มากขึ้น  มีเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล๎องกับเปูาหมาย ขององค์การ  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได๎สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหนํวยงาน 
 2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานและการประเมิน ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2.3 นําผลการประเมินไปใช๎ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เชํน  การแตํงต้ังความก๎าวหน๎า 
ในสายงาน 
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 2.4 นําผลการประเมินไปใช๎ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  เชํน การเล่ือนเงินเดือน 
คําตอบแทนการให๎รางวัล เป็นต๎น 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  159  คน  ดังนี้ 

3.1.1  ผ๎ูจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมิน  ประกอบด๎วย รองผ๎ูอํานวยการ 
      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จํานวน  3  คน  ศึกษานิเทศก์  จํานวน 15 คน  
                         ประธานเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน 8 คน 
       3.1.2  ผ๎ูรับการประเมิน  ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และผ๎ูรักษาราชการแทนผ๎ูบริหาร 
      สถานศึกษา (กรณีตําแหนํงวําง)  จํานวน  133  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       ผ๎ูบริหารสถานศึกษา บริหารงาน 4 งาน ได๎อยํางมีคุณภาพ 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี             ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม              วัน/เดือน/ปี         ผู้รับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังคณะกรรมการประเมิน 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 และ 

1 – 10 สิงหาคม 2563 
กลํุมบริหารงานบุคคล 

2. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อกําหนด 
รายละเอียดการประเมิน 

11 –29 กุมภาพันธ์ 2563  
และ11 – 31 สิงหาคม 2563 

กลํุมบริหารงานบุคคล 

3. กําหนดการประเมินและคณะกรรมการ 
ออกประเมิน 

ภายในเดือน มีนาคม 2563 
และภายในเดือน กันยายน 
2563 

กลํุมบริหารงานบุคคล 

4. สรุปและรายงานผล ภายใน 30 กันยายน 2563 กลํุมบริหารงานบุคคล 
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5. งบประมาณที่ใช้      สพป.นศ.4       สพฐ.     อื่น ๆ  ระบุ  ........................................................ 
    จํานวน  100,000  บาท  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
        ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม สําหรับประชุม   
คณะกรรมการประเมินและผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  
จํานวน 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  จํานวน 28 คน 
 (2 x 35 x 28) 

     1,960 
 

   1,960 
 
 

 

2. คําพาหนะเดินทางสําหรับคณะกรรมการประเมิน 
เหมาจําย คนละ 3,980 บาท  (3,980 x 24) 

  95,520    95,520    

3. คําจัดทําเอกสารการประเมิน      2,520   2,520 
                      รวมงบประมาณ 100,000 -  97,480 2,520 

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ       วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ  
      6.1.1 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎สอดคล๎อง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหนํวยงานและมีประสิทธิภาพ     
ในการปฏิบัติงาน 
      6.1.2  พัฒนากระบวนการทํางานและการประเมินให๎มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
      6.1.3 ผ๎ูประเมินและผ๎ูถูกประเมิน ยอมรับการประเมิน 
ท่ีเป็นระบบถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษาทุกแหํงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา            

         

ประเมิน 
 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 
 

สอบถาม 

 

แบบจัดเก็บข๎อมูล 
ตัวชี้วัดการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน   
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
  
 

 แบบสอบถาม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎ สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหนํวยงาน 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

7.2 มีการพัฒนากระบวนการทํางานและการประเมิน ให๎มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
7.3 ผ๎ูประเมินและผ๎ูถูกประเมิน ยอมรับผลการประเมินท่ีเป็นระบบถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
7.4 สามารถนําผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

  

      (ลงช่ือ)                                    ผ๎ูเสนอโครงการ 

                  (นางสาวละออ   คงทอง)   
                                                 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 

     ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมบริหารงานบุคคล 
     

  (ลงช่ือ)       ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                (นายอํานาจ  สุทิน) 
                          รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
      (ลงช่ือ)       ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

      (นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล) 
                          ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ    ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายท่ี  3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าประสงค์  ข๎อท่ี 1 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                          กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางวิยะดา ไกรสร  นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล และนางสาวปิยฉัตร เชาวลิต 
ระยะเวลาด าเนินการ           กุมภาพันธ์ 2563 – 30 กันยายน 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 
ปีงบประมาณ 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กําหนดนโยบายท่ี 3                   

ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้ังแตํ
ประชากรวัยเรียนทุกชํวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และได๎กําหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
คุณภาพผ๎ูเรียนไว๎ดังนี้ 

1. ผ๎ูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ท่ีกําหนด  
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวํา

ร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎ดําเนินการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) อยํางตํอเนื่อง ผลการดําเนินการพบวํา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ท้ังระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียรวม 4 วิชายังตํ่ากวําร๎อยละ 
50 โดยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวําคะแนนระดับประเทศทุกวิชา สําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 มีคะแนนสูงกวําเปูาหมายท่ีกําหนด   
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นหนํวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องดําเนินการยกระดับคุณภาพ
ผ๎ูเรียนให๎พัฒนาขึ้น ซึ่งถือวําเป็นการท่ีจะสะท๎อนให๎เห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และหนํวยงานตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงเห็นวําควรมีการจัดทําโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขึ้น  
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2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT, O-NET ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   
            2.2  เพื่อสํงเสริมพัฒนาและยกสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT,          
O-NET  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
    2.3  เพื่อนิเทศ ติดตามการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   

3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได๎วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT,O-NET โดยใช๎
ข๎อมูล   ผลการทดสอบระดับชาติเป็นฐาน 
      3.1.2 สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จัดทําแผน  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563  
         3.1.3 สถานศึกษากลํุมเปูาหมายได๎รับการนิเทศติดตามการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  NT,O-NET 
เพื่อให๎สามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
                3.2.2 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ NT,O-NET 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)   

ปีการศึกษา 2562 ช้ัน ป.3 ป.6 และม.3 ระดับเขตพื้นท่ี 
มี.ค.63 –  
30 เม.ย. 63 

กลํุมงานวัดผลฯ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT,O-NET)  ไปใช๎ 

พ.ค. 63 คณะทํางาน 

3. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มิ.ย.- ส.ค.63 คณะทํางาน 
 

4. สรุป รายงานผลโครงการ ก.ย.63 กลํุมงานวัดผลฯ 
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5. งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบุ.................................................... ....................                                                   

   จํานวน  40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ๎วน)  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(NT,O-NET)  ไปใช๎                             
1.1การประชุมวิเคราะห์และวางแผน
กลํุมเปูาหมาย ศึกษานิเทศก์ ผ๎ูบริหาร      
และครู จํานวน 20 คน 

1) คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  
จํานวน 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
    2) คําอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน      
คนละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนําผล      
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(NT,O-NET)  ไปใช๎ กลํุมเปูาหมาย ครูวิชาการ
ทุกโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และคณะทํางาน 
จํานวน 160 คน 
    1) คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  
จํานวน 160 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
    2) คําอาหารกลางวัน จํานวน 160 คน 
คนละ 1 มื้อ ๆ ละ 100  บาท 
    3) คําตอบแทนวิทยากร และวิทยากร    
พี่เล้ียง 
    4) คําวัสดุ/คําสําเนาเอกสารการประชุม 

40,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

1,200 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 

16,000 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,600 

 รวมงบประมาณ 40,000 3,600 28,800     7,600 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษาจัดทําแผนยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษา (NT,O-NET)  
     6.1.2 ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     6.1.3 ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษากลํุมเปูาหมายได๎รับ
การนิเทศติดตามเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน อยํางน๎อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ผลการทดสอบระดับทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (NT, O-NET) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มข้ึน
อยํางน๎อยร๎อยละ 3 
     6.2.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและ
ความต๎องการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 
ตรวจสอบ 
 
ตรวจสอบ 
 
ตรวจสอบ 
 
 
 
ตรวจสอบ/วิเคราะห์
ผล 
 
ตรวจสอบ 

 
แบบตรวจสอบรายการ 
 
แบบตรวจสอบ 
 
แบบสอบถาม/ 
แบบนิเทศ 
 
 
รายงานผลการสอบ 
NT/O-NET 
 
แบบตรวจสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีฐานข๎อมูลผลการวิเคราะห์ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) เพื่อให๎สถานศึกษา/ครูผ๎ูสอน ได๎นําไปใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐาน
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  7.2 สถานศึกษานําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาตํอไป 
 
 

                     ลงช่ือ    ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                       (นางวิยะดา  ไกรสร)  
        ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ 

 

          ลงช่ือ             ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
               (นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ) 
         ผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

       ลงช่ือ     ผ๎ูเห็นชอบโครงการ          

                                                  (นายสนิท นิลบุตร) 
รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 

 

         ลงช่ือ       ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                  (นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล) 
ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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ชื่อโครงการ                     เสริมสร๎างสมรรถนะผ๎ูบริหารและบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        สํูทีมท่ีเข๎มแข็ง 
สนองนโยบายที่        6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์         ข๎อท่ี 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม 
           ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ             ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
         กลํุมอํานวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางอรศรี  มากเกตุ  , นางลําใย  หนูน๎อย     
ระยะเวลาด าเนินการ        ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานไปสํูการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งต๎องอาศัย
ความรํวมมือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องทุกระดับ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหนํวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต๎องสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎มีขีดความสามารถ ท่ีจะตอบสนอง
กระบวนการวางแผนการทํางานให๎บุคลากรหลักได๎วางแผนและปฏิบัติงานโดยมุํงยึดถือเอาเปูาหมายหลักหรือ
วัตถุประสงค์รวมของหนํวยงานเป็นแนวทางรํวมกัน เพื่อเพิ่มวิธีการทํางานให๎มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น         
เพื่อขับเคล่ือนนโยบายในการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากรหลักของหนํวยงานให๎สามารถกําหนดแนวทาง
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให๎สูงขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนารองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ๎ูอํานวยการกลํุม/หนํวย  ศึกษานิเทศก์และ
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาให๎มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอการทํางานของหนํวยงาน 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดให๎สูงขึ้น 
  2.3  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎เทคนิคกระบวนการในการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   2.4  เพื่อปรับเปล่ียนเจตคติการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมุํงสํูการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.5 เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       155 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
               3.1.1 เชิงปริมาณ  
               ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  จํานวน  161  คน ประกอบด๎วย 
   - ผอ./รอง ผอ.สพป.นศ.4    จํานวน     4  คน 
   - ผ๎ูอํานวยการกลํุม/หนํวย    จํานวน    10  คน 
   - ศึกษานิเทศก์      จํานวน    14  คน 
   - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา     จํานวน   133  คน 
      3.1.2 เชิงคุณภาพ  
      ผ๎ูเข๎ารํวมการประชุมร๎อยละ 90 มีความรู๎ทักษะและประสบการณ์ในการบริหาร และ การจัดการเรียน
การสอน สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3.2 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
       3.2.1 เชิงปริมาณ  
        บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคนได๎มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ ในบทบาท หน๎าท่ีและภารกิจในการปฏิบัติงาน 
       3.2.2  เชิงคุณภาพ  
      3.2.2.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4             
ร๎อยละ 90  มีการประสานและสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน และสร๎างความเข๎าใจซึ่งกันและกัน 
         3.2.2.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4      
ร๎อยละ 90  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
         3.2.2.3 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4       
ร๎อยละ 90  มีความรู๎และประสบการณ์ สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ        
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอกิจกรรม ธันวาคม 2562 กลํุมอํานวยการ 
2. แตํงต้ังคณะทํางาน กํอนประชุม 15 วัน นางลําใย  หนูน๎อย 
3. ประชุมคณะทํางาน กํอนประชุม 15 วัน คณะทํางาน 
4. กําหนดปฏิทินในการดําเนินกิจกรรม ธันวาคม 2562 นางลําใย  หนูน๎อย 
5. จัดทําเอกสารประกอบการประชุม กํอนประชุม 10 วัน คณะทํางาน 
6. ดําเนินการประชุม ตามปฏิทินท่ีกําหนด คณะทํางาน 
7.  สรุป/รายงานผล ภายใน 30 วัน หลังจากประชุมเสร็จ คณะทํางาน 
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5. งบประมาณที่ใช้     สพป.นศ.4     สพฐ.    อื่น ๆ ระบุ............................................................    

    จํานวน   60,000  บาท  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
  
 
3. 

กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสู่ทีม
ที่เข้มแข็ง ( 161 คน)  (3 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน)         
ประชุมผ๎ูบริหารฯ ณ สพป.นศ.4  คําอาหาร
กลางวันจํานวน 1 มื้อ อัตรามื้อละ 120 บาท 
จํานวน 161 คน  ( 1 ครั้ง )            เป็นเงิน 
คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 4 มื้อ    
อัตรามื้อละ 30 บาท จํานวน 161 คน 
( 3 ครั้ง  ๆละ 1 วัน / ครั้งแรก 2 มื้อ /2 ครั้งหลัง 
ครั้งละ 1  มื้อ)                                 เป็นเงิน                                        
 คําจัดทําเอกสาร (3 ครั้งx161 เลํม)    
 (แตํละครั้งราคาไมํเทํากัน จํานวนหน๎า      
ไมํเทํากัน และระบุไมํได๎วําเลํมละเทําไหรํ )                                                                    
                                            เป็นเงิน 
 

 
 
 
 

19,320  
 
 
 

19,320 
 
 
 

15,060 

 
 
 
 
 
  

 
 
  
  

19,320 
 
 
 

19,320  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

15,060 

 รวมเงิน 53,700   38,640 15,060 

 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
(ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ผู้เก่ียวข้อง 
15 คน และพุธเช้าข่าว สพฐ.)         
คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 14  มื้อ 
อัตรามื้อละ 30 บาท จํานวน 15 คน  

 เป็นเงิน                                        

 
 
 
 
  
 

6,300 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

6,300 

 

 รวมเงิน 6,300   6,300  

 รวมงบประมาณ 60,000 - 44,940 15,060 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
6.1 เชิงปริมาณ  
     6.1.1 ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม จํานวน 161 คน ได๎รับทราบกรอบทิศทาง
นโยบายไปสํูการปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     6.1.2 ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคนได๎แนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาภายในหนํวยงานและสามารถนําประสบการณ์มารํวมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตํอไป 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
    ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคนสามารถนําความรู๎ประสบการณ์และแนวทาง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2. กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   สู่ทีมที่เข้มแข็ง    
6.1 เชิงปริมาณ  
     ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู๎ และเสวนาในการปฏิบัติงาน      
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ร๎อยละ 90 มีการประสานและสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี   
ตํอกัน และสร๎างความเข๎าใจในแตํละกลํุมงาน 
     6.2.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต  4 ร๎อยละ 90 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน 
    6.2.3 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ร๎อยละ 90 มีความรู๎และประสบการณ์ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ 

 

ตรวจนับ 
บันทึก 

 

 

 
ติดตาม 

 

 

 
สอบถาม 

 

สอบถาม 

 

 

 

แบบตรวจนับ 
แบบบันทึก 

 

 

 
แบบติดตาม 

 

 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       158 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1  ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคน สามารถนํานโยบายสํูการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
        7.2  ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคนได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎ประสบการณ์ในการทํางานรํวมกัน 
         7.3  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได๎กรอบแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัด  
        7.4  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  อยํางน๎อยร๎อยละ 70  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

           (ลงช่ือ)      ผ๎ูเสนอโครงการ 

          (นางลําใย  หนูน๎อย) 
                    นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ 

 

    (ลงช่ือ)                      ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                    (นางอรศรี  มากเกตุ) 
               นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ  
               ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมอํานวยการ 
              

    (ลงช่ือ)         ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                     (นายอํานาจ  สุทิน) 

        รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 
 

    (ลงช่ือ)        ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

           (นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล) 
                    ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
                                       เพื่อการบริหารจัดการ ประจําปี 2563 
สนองนโยบายที่                     6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์                  ข๎อท่ี  2        
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดท่ี   6 การสํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                          กลํุม สํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางภัทรพร  ผํอนผัน 
ระยะเวลาด าเนินการ            กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากเปูาหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูล
สารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ซึ่งการบริหารการศึกษา (Educational Administration) ผ๎ูบริหารทางการศึกษา 
ไมํวําจะเป็นในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษา ล๎วนแตํมีภาระหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
กําหนดนโยบาย วางแผน จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน สํงเสริม ติดตามงาน ด๎านการศึกษา เพื่อให๎หนํวยงาน
ดําเนินการภารกิจ   ให๎บรรลุเปูาประสงค์ท่ีกําหนด จําเป็นต๎องมีข๎อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน หรือเครื่องมือในการตัดสินในการดําเนินงาน 
            สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  และสถานศึกษา มีการจัดเก็บ
ข๎อมูลสารสนเทศผํานระบบสารสนเทศออนไลน์ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชํน ระบบ
จัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ระบบข๎อมูลส่ิงกํอสร๎าง (B OBEC) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS) เป็นต๎น เพื่อให๎
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง และ
สามารถใช๎กําหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม พัฒนาผ๎ูเรียนและทํางานด๎านการศึกษาหรือด๎านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
ให๎เกิดประโยชน์ สร๎างโอกาส สร๎างคุณภาพ และความเสมอภาค กลํุมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร จึงได๎จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข๎อมูลสารสนเทศ (สถานศึกษา) 
เพื่อการบริหารจัดการ ประจําปี 2563 นี้ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อให๎บุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําข๎อมูลสารสนเทศ มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีทักษะในการใช๎โปรแกรมประยุกต์ในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาได๎อยํางครบถ๎วน 
           2.2 เพื่อให๎สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด         
มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง และสามารถเรียกใช๎ได๎ตลอดเวลา 

3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 ครูหรือผ๎ูรับผิดชอบในการจัดทําข๎อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา จํานวน 133 คน มีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการจัดเก็บและรายงานข๎อมูลสารสนเทศผํานระบบสารสนเทศออนไลน์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               3.1.2 สถานศึกษาทุกโรง สามารถจัดข๎อมูลสารสนเทศ ได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน และทันเวลา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 ครูหรือผ๎ูรับผิดชอบในการจัดทําข๎อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาทุกคน มีความรู๎ ความเข๎าใจ     
ในการจัดเก็บและรายงานข๎อมูลสารสนเทศ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
               3.2.2 สถานศึกษาทุกโรง สามารถนําข๎อมูลสารสนเทศ มาใช๎ในการวางแผนและพัฒนาการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการประชุมเชิง   จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ

ข๎อมูลสารสนเทศ (สถานศึกษา) เพื่อการ

บริหารจัดการ ประจําปี 2563 

กุมภาพันธ์ 2563 นางภัทรพร  ผํอนผัน 

2. กําหนดรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบข๎อมูลสารสนเทศ (สถานศึกษา) 
 เพื่อการบริหารจัดการ ประจําปี 2563 

เมษายน – พฤษภาคม 

2563 

นางภัทรพร  ผํอนผัน 

3. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข๎อมูล 
สารสนเทศ (สถานศึกษา) เพื่อการบริหาร

จัดการ ประจําปี 2563 

มิถุนายน 2563 นางภัทรพร  ผํอนผัน 

4. สรุปผลการดําเนินงาน กันยายน 2563 นางภัทรพร  ผํอนผัน 
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5. งบประมาณที่ใช้     สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบ ุ.....................................................................       

   จํานวน   30,000.-  บาท  (สามหมื่นบาทถ๎วน)  ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะกรรมการ 

 เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
(สถานศึกษา) เพื่อการบริหารจัดการ  
ประจําปี 2563 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม สําหรับ 
คณะกรรมการ จํานวน 10 คน ๆ ละ       
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  (10x35x2)  
เป็นเงิน 700 บาท 
- คําอาหารกลางวัน  สําหรับ
คณะกรรมการ จํานวน 10 คน ๆ ละ       
1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท  (10x120x1)    
เป็นเงิน 1,200 บาท 

 
 
 
 
 

700 
 
 
 

1,200 

  
 
 
 
 

700 
 
 
 

1,200 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบข๎อมูล 
สารสนเทศ (สถานศึกษา) เพื่อการบริหาร 
จัดการ ประจําปี 2563 จํานวน 2 รุํน  
รุํนละ 72 คน (ครู และคณะกรรมการ) 

    

 รุ่นที่  1  
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม สําหรับ 
คณะกรรมการ และผ๎ูเข๎าประชุม 
เชิงปฏิบัติการระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
(สถานศึกษา) เพื่อการบริหารจัดการ  
ประจําปี 2563  จํานวน  72 คน ๆ ละ 
 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  (72x35x2)  
เป็นเงิน 5,040 บาท 

 
5,040 

  
5,040 
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ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 - คําอาหารกลางวัน  สําหรับ

คณะกรรมการและผ๎ูเข๎าประชุมเชิง

ปฏิบัติการระบบข๎อมูลสารสนเทศ 

(สถานศึกษา) เพื่อการบริหารจัดการ 

ประจําปี 2563 จํานวน 72 คน ๆ  ละ 1 มื้อ 

มื้อละ 120 บาท  (72x120x1)            

เป็นเงิน 8,640 บาท 

8,640  8,640  

 รุ่นที่  2 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม สําหรับ 
คณะกรรมการ และผ๎ูเข๎าประชุม 
เชิงปฏิบัติการระบบข๎อมูลสารสนเทศ  
(สถานศึกษา) เพื่อการบริหารจัดการ  
ประจําปี 2563  จํานวน    72 คน ๆ ละ 
 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  (72x35x2)  
เป็นเงิน 5,040 บาท 

 
5,040 

  
5,040 

 

 - คําอาหารกลางวัน  สําหรับ
คณะกรรมการและผ๎ูเข๎าประชุมเชิง 
ปฏิบัติการระบบข๎อมูลสารสนเทศ
(สถานศึกษา) เพื่อการบริหารจัดการ 
ประจําปี 2563  จํานวน  72 คน ๆ ละ    
1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท  (72x120x1)    
เป็นเงิน 8,640 บาท 

8,640  8,640  

3 จัดทําสารสนเทศ ประจําปี 2563    
จํานวน 5 เลํม ๆ ละ 120 บาท  
เป็นเงิน 600 บาท 

600   600 

4 อื่น ๆ (ดินสอ) 140   140 

 รวมงบประมาณ 30,000 - 29,260 740 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสามารถดําเนินการจัดเก็บ/
รายงานข๎อมูลสารสนเทศ ผํานระบบออนไลน์ ได๎ทัน     
ตามกําหนด 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 โรงเรียนในสังกัด สามารถดําเนินการจัดเก็บ
ข๎อมูลได๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ 
     6.2.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน 

สามารถนําข๎อมูลท่ีจัดเก็บ นําไปใช๎ในการวางแผนการจัด

การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
ตรวจสอบผํานระบบ
ออนไลน ์ของโปรแกรม 
 
 
ตรวจสอบผํานระบบ
ออนไลน ์ของโปรแกรม 
แบบสอบถาม 

 
เว็บไซต์ระบบข๎อมูล

สารสนเทศ 

 
เว็บไซต์ระบบข๎อมูล
สารสนเทศ 
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  และโรงเรียน มีข๎อมลูสารสนเทศ
ทางการศึกษา ใช๎ในการบริหารจัดการ และวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

                                  (ลงช่ือ)                                            ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                  (นางภัทรพร  ผํอนผัน) 
                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ 
        ปฏิบติัหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
 
                                  (ลงช่ือ)                                          ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์) 
                       รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

                                  (ลงช่ือ)                                                  ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

 

                                              ( นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล) 
                       ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ     สรรหาพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราว สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
   ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
สนองนโยบายที ่  6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อท่ี     2 , 4 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                 กลํุมบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางภิรมย์  ยอดพิจิตร 
ระยะเวลาด าเนินการ       1  ตุลาคม 2562  -  30  กันยายน  2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคําส่ังมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน

เกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามคําส่ังท่ี 511/2559 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559  ให๎ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และมีคําส่ังมอบอํานา จเกี่ยวกับลูกจ๎าง

ช่ัวคราว ตามคําส่ังท่ี 1120/2560 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ให๎ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ดําเนินการสรรหาลูกจ๎างช่ัวคราวในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกตําแหนํง และลูกจ๎างช่ัวคราวในสถานศึกษา 

เฉพาะตําแหนํงครูผ๎ูสอน บุคลากรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ (โครงการคืนครูให๎นักเรียน) และ  

พี่เล้ียงเด็กพิการ โดยให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ๎างช่ัวคราว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด คือ พนักงานราชการ ให๎สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดําเนินการสรรหาหรือ

เลือกสรรพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ๎างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552       

สํวนลูกจ๎างช่ัวคราว ให๎ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีจ๎างจากเงินงบประมาณ

รายจําย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560 

2. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ และคัดเลือกลูกจ๎างช่ัวคราวทุกตําแหนํง          

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด เพื่อให๎ได๎พนักงานราชการ 

และลูกจ๎างช่ัวคราว ท่ีมีคุณสมบัติครบถ๎วน ตามจํานวนตําแหนํงท่ีวํางและหรือจํานวนตําแหนํงท่ีได๎รับการ

จัดสรรเพิ่มเติม 
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3. เป้าหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ 

           สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะดําเนินการคัดเลือก

ลูกจ๎างช่ัวคราว ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกตําแหนํงท่ีวําง และตําแหนํงอื่น ๆ ตามความ

ต๎องการของหนํวยงาน สํวนพนักงานราชการและลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะดําเนินการ    

สรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ และคัดเลือกลูกจ๎างช่ัวคราว เฉพาะตําแหนํงครูผ๎ูสอน บุคลากรคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ (โครงการคืนครูให๎นักเรียน) และพี่เล้ียงเด็กพิการ เมื่อมีตําแหนํงวํางเดิมฯ หรือ

ตําแหนํงท่ีได๎รับจัดสรรเพิ่มเติมให๎ครบถ๎วนทุกอัตรา 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎ดําเนินการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานราชการ และคัดเลือกลูกจ๎างช่ัวคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สพฐ. กําหนด ทุกตําแหนํง

ทุกอัตรา ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย คลํองตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอทางราชการอยํางสูงสุด 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ 5  มีนาคม  2563 กลํุมบริหารงานบุคคล 

2. ดําเนินการรับสมัครคัดเลือก 12 – 18  มีนาคม  2563 กลํุมบริหารงานบุคคล 

3. ประกาศรายช่ือผ๎ูมีสิทธิ์สอบฯ 19  มีนาคม  2563 กลํุมบริหารงานบุคคล 

4. ดําเนินการสอบคัดเลือก 20  มีนาคม  2563 กลํุมบริหารงานบุคคล 

5. ประกาศรายช่ือผ๎ูผํานการคัดเลือก 20  มีนาคม  2563 กลํุมบริหารงานบุคคล 

6. รายงานตัวและทําสัญญาจ๎าง 23  มีนาคม  2563 กลํุมบริหารงานบุคคล 

7. คัดเลือกตําแหนํงอื่น ๆ เมื่อวําง ตามวันและเวลาท่ีกําหนด กลํุมบริหารงานบุคคล 
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5. งบประมาณที่ใช ้    สพป.นศ.4        สพฐ.        อื่น ๆ  ระบุ…………………………………………............... 

    จํานวน   65,320  บาท    (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. คําอาหารกลางวัน, อาหารวําง
และเครื่องด่ืม 

 
30,000  

  
30,000  

 

2. คําตอบแทนคณะกรรมการฯ 25,320  25,320    

3. คําถํายเอกสาร และคําวัสดุ
สําหรับการสอบ 

 
10,000  

 
 

 
 

 
10,000   

 รวมงบประมาณ 65,320  25,320  30,000  10,000  

6. การประเมินผล    

999y;=9ตตัวชี้วัดความส าเร็จ      วิวิ;bวิธีการประเมิน      เคร่ืองมือที่ใช้ 

66.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 เลือกสรรพนักงานราชการและคัดเลือก    
 ลูกจ๎างช่ัวคราว เมื่อมีอัตราวําง 
      6.1.2  คัดเลือกตําแหนํงอื่น ๆ เมื่อมีอัตราวําง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 สพป.นศ.4 มีลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีมีความรู๎  
 ความสามารถครบถ๎วนทุกตําแหนํง เพียงพอ       
กับความต๎องการ 
    6.2.1 สถานศึกษาในสังกัดได๎รับจัดสรร  
พนักงานราชการ และลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีมีความรู๎
ความสามารถ ครบถ๎วน ตรงตามความต๎องการ
ของสถานศึกษา                                 

 
สอบข๎อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
สอบข๎อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
สอบถามผ๎ูมารับบริการ/ข๎าราชการ/ 
ลูกจ๎างฯ  ใน สพป.นศ.4 
 
สอบถามนักเรียน/ผ๎ูปกครอง/ครู/ 
ผ๎ูรํวมงาน/ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
 
8ค 

 
ข๎อสอบ/กรรมการ 
 
ข๎อสอบ/กรรมการ 
 
แบบสอบถาม/ 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบสอบถาม/ 
สังเกตพฤติกรรม 
 
- 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   7.1 สพป.นศ.4 มีลูกจ๎างช่ัวคราวท่ีมีความรู๎ ความสามารถครบถ๎วนทุกตําแหนํง  เพียงพอกับความต๎องการ 
   7.2 สถานศึกษาในสังกัดได๎รับจัดสรรพนักงานราชการ และลูกจ๎างช่ัวคราว ท่ีมีความรู๎ความสามารถครบถ๎วน              
        ตรงตามความต๎องการของสถานศึกษา 

 

                                             (ลงช่ือ)                                 ผ๎ูเสนอโครงการ  
                                                          ( นางภิรมย์  ยอดพิจิตร )   
                                             ตําแหนํง นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ                                      

                                             (ลงช่ือ)                                          ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                        ( นางสาวละออ  คงทอง )  

     นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
   ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมบริหารงานบุคคล 

                                             (ลงช่ือ)                                          ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                            
            ( นายอํานาจ  สุทิน )   
                         รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                      

                                             (ลงช่ือ)                                         ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                        ( นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล )   
                         ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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ส่วนที่ 5 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

1. กลํุมนโยบายและแผนช้ีแจงให๎บุคลากรทุกระดับในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รับรู๎และเข๎าใจ
ตรงกันในกรอบและทิศทางการดําเนินงานขององค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน๎น ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย) 

2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีต๎องสอดคล๎องกับจุดเน๎นท่ีกําหนดไว๎ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 และไมํซ้ําซ๎อนกับโครงการ/กิจกรรมท่ี สพฐ.กําหนดและได๎สนับสนุน
งบประมาณให๎ดําเนินการแล๎ว กรณีได๎รับแจ๎งจาก สพฐ.ภายหลังท่ีได๎กําหนดโครงการ/กิจกรรมไว๎ในแผนปฏิบัติ
การประจําปีแล๎ว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะพิจารณายกเลิก
โครงการ/กิจกรรม นั้น โดยให๎กลํุมนโยบายและแผนเสนอตํอผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. การกําหนดอัตราคําใช๎จํายของโครงการ/กิจกรรม ต๎องเป็นไปตามท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กําหนด 

4. ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ บริหารงบประมาณตามกิจกรรมท่ีได๎รับอนุมัติ หากมีการปรับเปล่ียนกิจกรรม            
ให๎ดําเนินการขออนุมัติตํอผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผําน
กลํุมนโยบายและแผนเป็นกรณี ๆ ไป 
 5. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมตํอผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผํานกลํุมนโยบาย 
และแผน ท้ังนี้ต๎องได๎รับการตรวจทานจากผ๎ูอํานวยการกลํุม รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
กํากับดูแลกลํุม             

6. ให๎ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานผลโครงการ/กิจกรรม สํงพร๎อมหลักฐานการจําย                 
ตามโครงการ  
 7. กําหนดปฏิทินกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานให๎สอดคล๎องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินการดําเนินงาน
ของ สพฐ.เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
             - ไตรมาสท่ี 1   (ตุลาคม – ธันวาคม)      ภายใน 15 มกราคม 
             - ไตรมาสท่ี 2   (มกราคม – มีนาคม)      ภายใน 15 เมษายน  
   - ไตรมาสท่ี 3    (เมษายน – มิถุนายน)   ภายใน 15 กรกฎาคม 
   - ไตรมาสท่ี 4    (กรกฎาคม – กันยายน)   ภายใน 15 ตุลาคม 
 8.การติดตามความก๎าวหน๎าของโครงการ/กิจกรรม ให๎ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานผล  
การดําเนินงานโครงการ สํงกลํุมนโยบายและแผน ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จส้ินโครงการ   
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 ระดับสถานศึกษา 
  

 1. กลํุมนโยบายและแผนส่ือสารให๎สถานศึกษารับรู๎และเข๎าใจตรงกันในกรอบและทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 2. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 3. สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามรอบปีการศึกษาให๎แล๎วเสร็จกํอนเปิดภาคเรียนท่ี 1             
 4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนดให๎มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน๎น ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในสํวน                        
ท่ีเกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4                       170 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

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

และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
---------------------- 

 ด๎วย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 
2560 – 2564 ) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 
– 2565 ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  และบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 จึงแตํงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
(พ.ศ. 2563-2565 ) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4  ดังนี้ 

         1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ.2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีหน๎าท่ี กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คํานิยมองค์กร นโยบาย เปูาประสงค์  
จุดเน๎น มาตรการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ให๎สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับมติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา กําหนด
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสอดคล๎องกับกลยุทธ์ ประกอบด๎วย 

     1.1  ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4         ประธานกรรมการ 

            1.2 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์    รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         รองประธานกรรมการ 
                                               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
             1.3 นายสนิท  นิลบุตร          รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                กรรมการ 
                                              ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
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   1.4  นายอํานาจ  สุทิน          รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
                                                  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

 1.5  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนอม         กรรมการ 
   1.6  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สิชล 1         กรรมการ
  1.7  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สิชล 2         กรรมการ 
           1.8  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําศาลา 1                               กรรมการ   
            1.9  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําศาลา 2                                กรรมการ   

  1.10  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําศาลา 3        กรรมการ     
  1.11  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พรหมคีรี        กรรมการ 
  1.12  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นบพิตํา        กรรมการ 
  1.13  นายปิยศักดิ์  สันธานเดชา  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง      กรรมการ 
  1.14  นายโสภณ  มีเสน   ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาน๎อย       กรรมการ 
  1.15  นายกมล  จันสวําง  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต      กรรมการ 
  1.16  นายมานะจิตต์  รัตนมณี  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดนากุน       กรรมการ 
  1.17  นางประทุมมาส  รู๎ยิ่ง  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดเทวดาราม       กรรมการ 
  1.18  นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ์  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดสโมสร       กรรมการ 
  1.19  นายสมศักดิ์  แสงสวําง  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนเคียงศิริ       กรรมการ 
  1.20  นายตะวัน  พันธุ์ชูศรี  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก       กรรมการ 
  1.21  นางกัญพิชา  ชูโชติ  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสระแก๎ว      กรรมการ 
  1.22  นางสาวดารุณี  บุญวิก  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านอินทนิน       กรรมการ 
  1.23  นางมลิวัลย์  พาศรี  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําตก       กรรมการ 
  1.24  นางสิริวรรณ  มณีโชติ  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดจอมทอง       กรรมการ 
  1.25  นายวิสุทธิศักดิ์  หวานพร๎อม ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดทางขึ้น       กรรมการ 
  1.26  นายประเทือง  รอดเนียม  ครู โรงเรียนทําศาลา        กรรมการ 
  1.27  นายบุญเลิศ  วีระพรกานต์  ข๎าราชการบํานาญ        กรรมการ 
  (กรรมการท่ีเป็นผ๎ูแทนผ๎ูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ ใน กตปน.) 
  1.28  นายอนุห์  บุญคลํอง               ข๎าราชการบํานาญ        กรรมการ
             (กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิใน กตปน.) 
  1.29  นางจินตนา แจ๎งใจ                  ข๎าราชการบํานาญ                                 กรรมการ 

               (กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิใน กตปน.)   
  1.30  นายสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ        ผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ         กรรมการ 
  1.31  นายไพโรจน์  คันธิก        ผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการจัดการศึกษา       กรรมการ 
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   1.32  นางอรศรี  มากเกตุ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
              ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมอํานวยการ                        

         1.33  นางสาวละออ  คงทอง      นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
      ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมบริหารงานบุคคล 
   1.34  นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล   นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ      กรรมการ 
       ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์   
   1.35  นางวันวิภา  ชะอุํมดี   นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
       ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   1.36  นางภัทรพร  ผํอนผัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ        กรรมการ 
  ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   1.37  นายไพรัช  ธุวธาดา            นิติกร ชํานาญการ         กรรมการ 
        ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมกฎหมายและคดี   
         1.38  นางนันทนา เสนล้ิน            ผ๎ูอํานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 

  1.39  นายสําราญ  คงเพ็ชร์     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.40  นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.41  นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์    ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.42  นางถนอมจิตร งามขํา          ศึกษานิเทศก์                                               กรรมการ 
  1.43  นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล      ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.44  นางวิยะดา ไกรสร              ศึกษานิเทศก์                                                กรรมการ 
  1.45  นางชัชลี ล้ิมโอภาส             ศึกษานิเทศก์                                               กรรมการ 
  1.46  นางสาวสุพรรณี  จิตต์ต้ัง      ศึกษานิเทศก์                            กรรมการ 
  1.47  นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม    ศึกษานิเทศก์                                               กรรมการ 
  1.48  นางสุพิชา  เนตรวรนันท์     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.49  นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.50  นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต     ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
  1.51  นายธวัชชัย  ใจห๎าว     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
  1.52  นางลําใย  หนูน๎อย     นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
  1.53  นางสุรภี  พรหมสุข     นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ       กรรมการ 
  1.54  นางภิรมย์  ยอดพิจิตร     นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ      กรรมการ 
  1.55  นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร     นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ     กรรมการ 
  1.56  นางสุธิดา  ประมัยพิมพ์     นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ      กรรมการ 
  1.57  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ     กรรมการ 
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  1.58  นางนพคุณ  ลายพรหม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ      กรรมการ 
  1.59 นางวริษฐา  มุสิกะปาละ     เจ๎าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน                 กรรมการ 

        1.60 นายสมชัด  สมประสงค์     นายชํางโยธา ชํานาญงาน        กรรมการ 
   1.61  นายจารุวัฒน์ เสนล้ิน           ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
   1.62  นางน๎อย  ไทยราช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ และอํานวยความสะดวกระหวํางการ
ประชุม มหีน๎าท่ีจัดเตรียมข๎อมูลเอกสารประกอบการประชุม  บันทึกภาพระหวํางการประชุม  สรุปผล จัดพิมพ์
ต๎นฉบับ  ออกแบบปก จัดเตรียมสถานท่ีประชุม  อุปกรณ์ เครื่องเสียง  ประกอบด๎วย  

    2.1 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   ประธานกรรมการ 

      ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4                  
    2.2 นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ       กรรมการ 

    2.3 นางนพคุณ ลายพรหม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ                 กรรมการ
     2.4 นางวริษฐา มุสิกะปาละ  เจ๎าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน                           กรรมการ                         

    2.5 นายสมชัด สมประสงค์       นายชํางโยธา ชํานาญงาน             กรรมการ 

    2.6 นายํไตรภพ  มีวาสนา   เจ๎าหน๎าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์                          กรรมการ 

    2.7 นางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช  เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ           กรรมการ 
    2.8 นายยงยุทธ  ระเห็ดหาญ    ชํางปูน  ช.3          กรรมการ 
    2.9 นายธีรเดช ระเห็ดหาญ       พนักงานขับรถยนต์                           กรรมการ 

    2.10 นายทศชาติ  มั่งพรม    พนักงานขับรถยนต์          กรรมการ 
    2.11 นายจารุวัฒน์ เสนล้ิน    ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 

     2.12 นางน๎อย  ไทยราช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน๎าท่ีในการยืมเงิน เบิกจํายเงิน จัดทําแบบรายงานการเดินทาง ตรวจ
รายงานการเดินทาง เก็บรักษาและล๎างหนี้เงินยืม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช๎ในการประชุม จัดจ๎างทํารูปเลํม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน  อาหารเย็น  อาหารวํางและเครื่องด่ืม  ประกอบด๎วย   

  3.1 นายสนิท  นิลบุตร รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

  3.2 นางสาวพิมพ์ใจ  เชาว์นุกูล     นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ       กรรมการ 
   3.3 นางสุพิธ  ดํานศิระวานิชย์      นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ                 กรรมการ 
   3.4 นายเจษฎา  พุมดวง              เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ                 กรรมการ 
   3.5 นางน๎อย  ไทยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
     3.6 นางสาวจิรวรรณ  ผิวจิตร   นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ           กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ    
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      4. คณะกรรมการฝุายกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ มีหน๎าท่ี กํากับ ติดตาม ให๎การ
ดําเนินงานโครงการของบุคลากรท่ีรับผิดชอบภายในกลํุมเป็นไปตามปฏิทินท่ีกําหนด และรายงานผลให๎
ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทราบเป็นรายไตรมาส 
ประกอบด๎วย 

    4.1 ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     ประธานกรรมการ  
    4.2 รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกคน                    กรรมการ 

    4.3 ผ๎ูอํานวยการกลํุม/หนํวย ทุกคน           กรรมการ         

    4.4 นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน      ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ       
    4.5 นางน๎อย  ไทยราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ      กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 ขอให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ัง ปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมาย ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการตํอไป 
                ท้ังนี้ ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

                        ส่ัง  ณ  วันท่ี   12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

       

  (นายวิรัตน์  ไกรแก๎ว)                                               
ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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แบบรายงานผลโครงการ     
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

       ไตรมาสที่ 1 ภายใน ม.ค.63 ไตรมาสที่ 2 ภายใน เม.ย.63  ไตรมาสที่ 3 ภายใน ก.ค.63 ไตรมาสที่ 4 ภายใน ต.ค.63                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.ชื่อโครงการ                   …………………………………………………………………………………………………………                
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ         จํานวน..............คน 
3.สนองนโยบายท่ี              ………………………………………………………………………………………………….....… 
4.สนองเป้าประสงค์        ข๎อท่ี.................................................................................................................... 
5.สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  …………………………………………………………………… 
6.งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร   จํานวน …………………………บาท   
                        เบิกจําย     จํานวน ..............................บาท 
                        คงเหลือ     จํานวน...............................บาท 
7.ระยะเวลาด าเนินการ ………………………………………………………………………………………………………….……………. 
  (ระยะเวลาดําเนินการจริง จํานวน.................เดือน................วนั) 
8. วัตถุประสงค์            
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.  เป้าหมาย 
 9.1 เชิงปริมาณ 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

9.2 เชิงคุณภาพ 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายให๎ละเอียดเป็นขั้นตอนวําทําอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  กับใคร  อยํางไร)  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
...............................................................................................................................................................................                                                                                              
                                                                                             
11.การประเมินผล (แนบไฟล์รูปภาพการด าเนินกิจกรรม ถ้ามี) 

 
       ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ของกิจกรรม/โครงการ 

            ผลการด าเนินงาน 
   ของกิจกรรม/โครงการตามข้อ 10 

     ผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

11.1 เชิงปริมาณ 
      ............................................ 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
11.2 เชิงคุณภาพ 
      ............................................. 
..................................................... 
..................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
..................................................... 
……………………………………………… 

       เป็นไปตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย 
      ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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12.ปัญหา/อุปสรรค

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
(ลงชื่อ)............................................................... 

         (.............................................................) 
ผู้รายงานโครงการ 

 

หมายเหตุ  ขอความอนุเคราะห์ผ๎ูรับผิดชอบรายงานผลโครงการภายใน 15 วันหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 
              โดยใช๎ตัวอักษรและขนาดตามแบบฟอร์ม  โดยให๎สํงเป็นเอกสารจํานวน 1 ชุด  

                   และสํงไฟล์ข๎อมูลทาง  e-mail : noy401@ hotmail.com                                                          
                                                   ************************** 
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     คณะผู้จัดท า 

 ที่ปรึกษา 

 1. ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 2. รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 3. ผ๎ูอํานวยการกลํุม / หนํวย /  ทุกคน 

 คณะท างาน 
          1. นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    นครศรีธรรมราช เขต 4  
     2. นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน  ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน 
 3. นางน๎อย  ไทยราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
 4. นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
 5. นางนพคุณ  ลายพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
 6. นายสมชัด  สมประสงค์ นายชํางโยธา  ชํานาญงาน 
 7. นางวริษฐา  มุสิกะปาละ เจ๎าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 จัดพิมพ์ / ออกแบบรูปเล่ม 
 1. นายจารุวัฒน์   เสนล้ิน  ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน 
 2. นางน๎อย  ไทยราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

3. นายไตรภพ  มีวาสนา  เจ๎าหน๎าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ
.ศ. 2563

 

 



 

 

 
 

                                       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 
                                            ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 


