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ค าน า 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช๎เป็นกรอบบริหารจัดการขับเคล่ือนนโยบาย  สํูความสําเร็จตามนโยบาย

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีสาระสําคัญประกอบด๎วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เปูาหมาย  นโยบาย   เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณ 

ซึ่งได๎ดําเนินการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงสอดคล๎องของแผนปฏิบัติการประจําปี กับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด 

และบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยกําหนดเปูาหมายท่ีมุํงเน๎นพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 หวังเป็นอยํางยิ่งวํา             

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลํมนี้ จะบรรลุผลตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว๎ 

ซึ่งต๎องได๎รับความรํวมมือจากบุคลากร ครู ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและผ๎ูเกี่ยวข๎อง ผลักดันแผนสํูการปฏิบัติ  

และใช๎เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอการพัฒนาการศึกษา 

โดยมุํงสํูเปูาหมายสูงสุด คือ การพัฒนาให๎นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

เต็มตามศักยภาพท่ีเทําเทียมกัน และขอขอบคุณคณะกรรมการและผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกทํานท่ีมีสํวนชํวย  

ให๎แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงด๎วยดี  

     

                                                สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

    

   

 

 

 

 

 



แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

     สารบัญ 

 

เร่ือง 
   

หน้า 

ส่วนที่ 1  สภาพการจัดการศึกษา  1 
 ข๎อมูลพื้นฐาน 1 
 อํานาจหน๎าท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 3 
 โครงสร๎างการบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 4 
 ข๎อมูลโรงเรียน    5 
 ข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 
 ข๎อมูลนักเรียน 16 
 ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    19 
 ข๎อมูลผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาและคํารับรองการปฏิบัติราชการ 23 
 ปัญหา/ข๎อเสนอแนะจากการดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 
 
 

ส่วนที่ 2 

 
 

นโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

 
 

34 
 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 34 
 น๎อมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
35 
36 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 37 
 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560 - 2579 39 
 แผนการปฏิรูปประเทศ  นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา  

เมื่อวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2562 
 

41 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 42 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 )  
ของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศ ณ วันท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

43 
   
   44 
 
   52 

          
53 



แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 
ส่วนที่ 2 

สารบัญ  (ต่อ) 
 
นโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  (ต่อ) 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565                                                                   
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

54 

56 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 76 
 วิสัยทัศน์ 77 
 พันธกิจ 77 
 คํานิยมองค์กร 

เปูาหมาย 
77 
78 

 นโยบาย 78 
              โมเดลการขับเคล่ือนจุดเน๎นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 
จุดเน๎นและตัวชี้วัดตามจุดเน๎นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เปูาประสงค์ 

   
79 

 
80 
81 

   
ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ 90 
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 91 
 รายละเอียดโครงการท่ีใช๎ขับเคล่ือนนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                   
 96   

ส่วนที่ 5 การน าแผนสู่การปฏิบัติ 163 
 ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 163 
 ระดับสถานศึกษา 164 
 

ภาคผนวก 
            

165 
 - คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 166 
 ท่ี 281/2563 เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แบบรายงานผลโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- คณะผ๎ูจัดทํา                                                                                                                                    

 
 

171 
174 

                                                                          



แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
1 

                สว่นที่ 1 
สภาพการจดัการศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพที่ต้ัง  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต้ังอยูํเลขท่ี 160/4 

หมูํท่ี 1 ตําบลทําศาลา อําเภอทําศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
อาณาเขต   
 ทิศเหนือ          ติดตํอกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอําวไทย 
 ทิศตะวันออก   ติดตํอกับอําวไทย 
 ทิศใต๎   ติดตํอกับอําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 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 รวม
ความยาวที่ผํานพื้นท่ี 65 กิโลเมตร 
 2. ทางหลวงจังหวัด ท่ีสําคัญมีหลายสาย  เชํน  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4016 ระหวํางตัวเมือง
นครศรีธรรมราช ผํานอําเภอพรหมคีรี  ถึงบ๎านนาเหรง อําเภอนบพิตํา ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4105  
จากทางหลวงแผํนดินเขตอําเภอสิชล  ถึงบ๎านเขาใหญํ  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4014 เป็นเส๎นแยกจาก 
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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 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล๎องกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
           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 และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัด             
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังหนํวยงานท่ีจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
เพื่อคนพิการ  ผ๎ูด๎อยโอกาสและผ๎ูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา  และท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 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. ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได๎ระบุเป็นหน๎าท่ีของหนํวยงานใด
โดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
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ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กลุม่

กฎหมาย   

   และคดี 

 

รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขต 

พ่ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนํวยตรวจสอบ

ภายใน 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

กลุม่ 

กฎหมาย   
   และคดี 

 

กลุํม 

บริหาร 

งานการเงินฯ 

กลุํม            

อํานวยการ 

 

กลุํมบริหาร 

งานบุคคล 

 

กลุํม

นโยบาย

และแผน 

 
กลุํม 

นิเทศตดิตามและ

ประเมินผลฯ 

 

กลุํม 

สํงเสริมการจัด

การศึกษา 

 

กลุํม 

สํงเสริมการศึกษา

ทางไกล ฯ 

กลุม่ 

พฒันาครูและ

บคุลากรฯ 

 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

ทําศาลา 1  

 

 

  

 

 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

15 แหํง 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

ทําศาลา 2 

 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา   

ทําศาลา 3 

 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา  

สิชล 1 

 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา  

สิชล 2 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

นบพิตํา 

 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

ขนอม 

 

เครือขําย

พัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

พรหมคีร ี

 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

15 แหํง 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

16 แหํง 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

20 แหํง 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

20 แหํง 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

17 แหํง 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

18 แหํง 

สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

12 แหํง 

รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขต 

พ่ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
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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 20  ก.ค. 63)                                                                       
 ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กลุ่มเครือข่าย จ านวน  (โรงเรียน) สถานที่ต้ังกลุ่มเครือข่าย 
          ขนอม                      17 โรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง 
          สิชล 1                      20 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
          สิชล 2   20 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 
          ทําศาลา 1  15 โรงเรียนวัดดอนใคร 
          ทําศาลา 2  15 โรงเรียนทําศาลา 
          ทําศาลา 3  16 โรงเรียนวัดหญ๎าปล๎อง 
          พรหมคีรี  18 โรงเรียนบ๎านคลองแคว 
          นบพิตํา  12 โรงเรียนบ๎านโรงเหล็ก 

รวมทั้งสิ้น                   133  
   ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน 
 ตารางที่ 3  แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาดนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ขนาดโรงเรียน จ านวน  (โรงเรียน) 
 1. นักเรียน     1 – 120       คน  63 
 2. นักเรียน  121 – 200       คน  41 
 3. นักเรียน  201 – 300       คน  14 
 4. นักเรียน  301 – 499       คน   9 
 5. นักเรียน  500 – 1,499     คน   5 
 6. นักเรียน  1,500 – 2,499   คน   1 
 7. นักเรียน  2,500  คนข้ึนไป  - 

รวม 133 

   ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล ณ 20 ก.ค.63)     
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 ตารางที่  4  แสดงรายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแยกตามกลุ่มเครือข่าย                          

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
จ านวนนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

1   บ๎านเปร็ต   ขนอม  36 
2   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม  68 
3   บ๎านเขาหัวช๎าง   ขนอม  46 
4   บ๎านคลองวัง   ขนอม  38 
5   บ๎านทํามํวง   ขนอม 130 
6   บ๎านบางฉาง   สิชล 1  110 
7   บ๎านชํองเขาหมาก   สิชล 1  59 
8   วัดกลาง   สิชล 2  20 
9   ชุมชนวัดเทพราช   สิชล 2  25 
10   บ๎านเขายวนเฒํา   สิชล 2  30 
11   วัดชนสังขรณพิจิตร   สิชล 2  35 
12   วัดขรัวชํวย   สิชล 2  76 
13   วัดดอนใคร   ทําศาลา 1  93 
14   บ๎านพังปริง   ทําศาลา 1  61 
15   วัดเทวดาราม   ทําศาลา 2  65 
16   ราชประชานุเคราะห์ 8   ทําศาลา 2 249 
17   บ๎านสระบัว   ทําศาลา 2  41 
18   วัดหญ๎าปล๎อง   ทําศาลา 3  46 
19   ชุมชนใหมํ   ทําศาลา 3  52 
20   บ๎านทํุงเกราะ   ทําศาลา 3 188 
21   บ๎านทํุงชน   ทําศาลา 3  95 
22   บ๎านวังลุง   พรหมคีรี  53 
23   วัดนากัน   พรหมคีรี  - 
24   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี  74 
25   บ๎านคลองแคว   พรหมคีรี  43 
26   วัดโทเอก   พรหมคีรี  47 
27   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี  40 
28   บ๎านปากลง   นบพิตํา  72 
29   บ๎านโรงเหล็ก   นบพิตํา  45 
30   เคียงศิริ   นบพิตํา  51 

                  รวม           1,988 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล ณ 20 ก.ค.63) 

 หมายเหตุ  สพฐ.มีมติเห็นชอบให๎โรงเรียนวัดนากัน เลิกการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นต้ังแตํ                     
     ปีการศึกษา 2563 เป็นต๎นไป ตาม หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว 149 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 
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        ตารางที่  5 แสดงรายชื่อโรงเรียนดีใกล้บ้าน /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 

    ตารางท่ี  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  แสดงรายชื่อโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
      ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จํานวน  25  โรง 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 

1 โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) ขนอม 

2 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ขนอม 

3 โรงเรียนบ๎านเปร็ต ขนอม 

4 โรงเรียนบ๎านทําจันทน์ ขนอม 

5 โรงเรียนบ๎านพงัปริง ทําศาลา 1 

6 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก๎ว ทําศาลา 1 

7 วัดพระเลียบ ทําศาลา 2 
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ตารางที่ 7  แสดงรายชื่อโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

      ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จํานวน  25  โรง  (ตํอ) 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 

8 โรงเรียนบ๎านทํุงชน ทําศาลา 3 

9 วัดหญ๎าปล๎อง ทําศาลา 3 

10 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ทําศาลา 3 

11 โรงเรียนบ๎านโรงเหล็ก นบพิตํา 

12 โรงเรียนวัดคงคา นบพิตํา 

13 โรงเรียนวัดนาเหรง นบพิตํา 

14 โรงเรียนบ๎านคลองแคว พรหมคีรี 

15 โรงเรียนวัดโทเอก พรหมคีรี 

16 โรงเรียนบ๎านวงัลุง พรหมคีรี 

17 โรงเรียนวัดพรหมโลก พรหมคีรี 

18 โรงเรียนวัดนากนั พรหมคีรี 

19 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม พรหมคีรี 

20 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม สิชล 1 

21 โรงเรียนบ๎านเขาฝูาย สิชล 1 

22 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สิชล 1 

23 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร สิชล 2 

24 โรงเรียนวัดขรัวชํวย สิชล 2 

25 โรงเรียนวัดธารน้ําฉา สิชล 2 

ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2564) 

อ๎างอิง  1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04072/3621 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2564 

          2. https://connexted.org/foundation/school 
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  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 
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 
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 ตารางที่  9 แสดงรายชื่อโรงเรียนประถมศึกษาดีใกล้บ้าน 

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 
14   วัดนากุน   ทําศาลา 1 
15   วัดน้ําตก   ทําศาลา 1 
16   วัดพระเลียบ   ทําศาลา 2 
17   บ๎านสํานักมํวง   ทําศาลา 2 
18   วัดโมคลาน   ทําศาลา 3 
19   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี 
20   วัดเปียน   นบพิตํา 

 

ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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 ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก  

ท่ี   โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย จ านวนนักเรียน 
1   วัดกระดังงา   ขนอม 64 
2   บ๎านทําจันทน์   ขนอม 41 
3   วัดคีรีวง   ขนอม 46 
4   บ๎านแขวงเภา   ขนอม 44 
5   บ๎านในเพลา   ขนอม 44 
6   บ๎านวัดใน   ขนอม 69 
7   บ๎านเปร็ต   ขนอม 106 
8   บ๎านควนทอง (ประชาอุทิศ)   ขนอม 110 
9   บ๎านคลองเหลง   ขนอม 105 
10   บ๎านห๎วยทรายทอง   สิชล 1 49 
11   บ๎านทํุงขันหมาก   สิชล 1 47 
12   บ๎านน้ําร๎อน   สิชล 1 59 
13   บ๎านสุวรรณเขต   สิชล 1 111 
14   บ๎านคลองตีนเป็ด   สิชล 1 67 
15   บ๎านต๎นจันทน์   สิชล 1 83 
16   วัดชนาราม   สิชล 1 88 
17   บ๎านปราบราษฎร์อุทิศ   สิชล 1 104 
18   บ๎านทํุงครั้ง   สิชล 2 108 
19   ชุมชนวัดเทพราช   สิชล 2 96 
20   วัดคงคาเลียบ   สิชล 2 45 
21   บ๎านไสเหรียง   สิชล 2 53 
22   บ๎านเขาทราย   สิชล 2 51 
23   บ๎านน้ําฉา   สิชล 2 41 
24   วัดปากดําน   สิชล 2 61 
25   บ๎านเผียน   สิชล 2 85 
26   บ๎านน้ําขาว   สิชล 2 83 
27   วัดธารน้ําฉา   สิชล 2 101 
28   วัดสวนศิขรบรรพต   สิชล 2 71 
29   วัดคงคาวดี   สิชล  2 102 
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 ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย จ านวนนักเรียน 
30   บ๎านเราะ (อุทัยประชาสรรค์)   ทําศาลา 1 34 
31   บ๎านหน๎าเขาวัด   ทําศาลา  1 114 
32   บ๎านบํอกรูด   ทําศาลา 1 71 
33   บ๎านปากดวด   ทําศาลา 1 74 
34   บ๎านหนับเภา   ทําศาลา 1 99 
35   บ๎านหนองหว๎า   ทําศาลา 1 61 
36   วัดประดํูหอม   ทําศาลา 2 36 
37   วัดหมาย   ทําศาลา 2 56 
38   วัดปุา (ทําขึ้น)   ทําศาลา 2 57 
39   บ๎านสํานักมํวง   ทําศาลา 2 104 
40   วัดชลธาราม   ทําศาลา 2 102 
41   วัดยางงาม   ทําศาลา  2 105 
42   วัดจันพอ   ทําศาลา 3 8 
43   วัดพระอาสน์   ทําศาลา 3 39 
44   บ๎านสะพานหัน   ทําศาลา 3 76 
45   บ๎านฉาง   ทําศาลา 3 92 
46   วัดชัยธารามประดิษฐ์   ทําศาลา  3 104 
47   วัดเขาปูน   พรหมคีรี 28 
48   วัดกําแพงถม   พรหมคีรี 66 
49   วัดหลวงครู   พรหมคีรี 35 
50   วัดโยธาธรรม   พรหมคีรี 52 
51   บ๎านในเขียว 1   พรหมคีรี 34 
52   วัดใหมํ   พรหมคีรี 54 
53   ชุมชนวัดทอนหงส์   พรหมคีรี 102 
54   บ๎านในเขียว 2   พรหมคีรี 41 
55   วัดสากเหล็ก   พรหมคีรี 62 
56   บ๎านชุมขลิง   พรหมคีรี 65 
57   วัดท๎าวโทะ   พรหมคีรี 57 
58   วัดนากัน   พรหมคีรี 64 
59   บ๎านขุนทะเล   นบพิตํา 53 
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 ตารางที่  10 แสดงรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่อ) 

ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย จ านวนนักเรียน 
60   บ๎านพังหรัน   นบพิตํา 56 
61   บ๎านในตูล   นบพิตํา 63 
62   วัดโรงเหล็ก   นบพิตํา 99 
63   บ๎านนบ   นบพิตํา 93 

    ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล ณ 20 ก.ค.63)                                                                                              
     หมายเหตุ  โรงเรียนวัดจันพอ ขณะน้ีไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดหญ๎าปล๎อง อยํูระหวํางขอความเห็นชอบตํอคณะกรรมการ  
              การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

   ตารางที่ 11 แสดงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ที่ ชื่อผู้จัดการศึกษา วุฒิการศึกษา วันที่ได้รับ
อนุญาต 

รายชี่อผู้เรียน อาย ุ ปีการศึกษา 2563     
ระดับชั้น 

1 น.ส.ทานตะวัน เขียวนํ้าชุม ปริญญาตรี 16 พ.ค.2562 ด.ช.ลมฝน สุขรินทร์ 14         ม.2 
2 น.ส.ญาณิน  กองโอสถ ปริญญาตรี 16 พ.ค.2562 ด.ญ.ณัฐณิชา  เพชรโกมล 9         ป.2 
 รวม 2 ครอบครัว   รวมผู้เรียน  2  คน   

  ที่มา : กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

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  
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ตารางที่ 13 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ท่ี   โรงเรียน   กลุ่มเครือข่าย 
1 ชุมชนวัดบางคู ขนอม 

2 ชุมชนบ๎านบางโหนด ขนอม 

3 วัดเขาขุนพนม พรหมคีร ี

4 วัดดอนใคร ทําศาลา 1 

5 วัดเทวดาราม ทําศาลา 2 

6 บ๎านอินทนิน ทําศาลา 1 

7 บ๎านสองแพรกมิตรภาพท่ี 92 ทําศาลา 3 

8 ชุมชนวัดปัณณาราม สิชล 1 

9 บ๎านเขาฝูาย สิชล 1 

10 วัดชนสังขรณพิจิตร สิชล  2 

11 บ๎านโรงเหล็ก นบพิตํา 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 14 แสดงจ านวนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเภท จ านวน  (คน) 

  บุคลากรในสถานศึกษา  

  ผ๎ูบริหาร   125 
  ข๎าราชการครู (ครูผ๎ูสอน/ครูผ๎ูชํวย) 1,166 
  บุคลากรอื่น ๆ    279 
                        รวม 1,570 
  บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ผ๎ูบริหารการศึกษา     4 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (1)    14 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (2)    28 
  บุคลากรอื่น ๆ     16 
                           รวม    62 

รวมทั้งสิ้น 1,632 
    ที่มา : กลุํมบริหารงานบุคคล  (ข๎อมูล ณ  1 ต.ค. 63) 
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ตารางที่ 15  แสดงจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษา  (ผ๎ูบริหาร + ข๎าราชการครู) 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
  ปริญญาเอก   1   3  4 
  ปริญญาโท 88 257 345 
  ปริญญาตรี 191 751 942 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทํา   - -   - 
  ตํ่ากวําปริญญาตรี   - -   - 

รวม 280 1,011 1,291 
   ที่มา : กลุํมบริหารงานบุคคล (ข๎อมูล ณ 1 ต.ค.63) 

   ตารางที่  16 อัตราส่วน ครู : นักเรียน/อัตราสว่น นักเรียน : ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563   

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

รัฐบาล 1,166 23,575 1,359 1:20 1:17 

รวม 1,166 23,575 1,359   
 ท่ีมา : กลุํมบริหารงานบุคคล/กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล นักเรียน ณ 20 ก.ค.63 / ข๎อมูล ครู ณ 1 ต.ค.63 ) 
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ข้อมูลนักเรียน 

            ตารางที่ 17  แสดงจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชัน้ 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

  อนุบาล 1 197 204 401 44 
  อนุบาล 2 561 520 1,081 115 
  อนุบาล 3 970 842 1,812 135 
  รวมก่อนประถม 1,728 1,566 3,294 294 
  ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,616 1,502 3,118 164 
  ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,651 1,549 3,200 163 
  ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,623 1,447 3,070 161 
  ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,518 1,407 2,925 157 
  ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,581 1,427 3,008 162 
  ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,605 1,375 2,980 162 
  รวมประถมศึกษา 9,594 8,707 18,301 969 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 448 338 786 33 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 363 277 640 32 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 310 244 554 31 
  รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,121 859 1,980 96 

รวมทั้งสิ้น 
 

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

  ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน    (ข๎อมูล ณ 20 ก.ค.63) 
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ตารางที่  18 แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2563 

ประเภทความพิการ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
 1.พิการทางการมองเห็น 2 0.12 
 2.พิการทางการได๎ยิน 7 0.42 
 3.พิการทางสติปัญญา 134 8.11 
 4.พิการรํางกายและสุขภาพ 26 1.57 
 5.พิการทางการเรียนรู ๎ 1,354 81.91 
 6.พิการทางการพูดและภาษา 9 0.55 
 7.พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์ 16 0.97 
 8.พิการทางออทิสติก 43 2.60 
 9.พิการซ้ําซ๎อน 62 3.75 
 10.อื่น ๆ - - 
                       รวมทั้งสิ้น 1,653 100 

ที่มา : กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  (ข๎อมูล 20 ก.ค.2563) 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

 ประเภทด้อยโอกาส 
ก่อนประถม 

ศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวม 

 1.นักเรียนท่ีถูกบังคับให๎ขายแรงงาน - - - - 
 2.นักเรียนท่ีอยูํในธุรกิจบริการทางเพศ - - - - 
 3.นักเรียนท่ีถูกทอดท้ิง - 3 2 5 
 4.นักเรียนท่ีอยูํในสถานพินิจและค๎ุมครอง
เยาวชน 

- - - - 

 5.นักเรียนเรํรํอน - - - - 
 6.นักเรียนท่ีได๎รับผลกระทบจากเอดส์ - - - - 
 7.นักเรียนท่ีเป็นชนกลุํมน๎อย - 2 - 2 
 8.นักเรียนท่ีถูกทําร๎ายทารุณ - - - - 
 9.นักเรียนยากจน 2,076 12,063 1,453 15,592 
10.นักเรียนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - 2 - 2 
11.กําพร๎า 5 35 6 46 
12.ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - - - - 
13.อื่น ๆ - - - - 

รวม 2,085 12,113 1,462 15,660 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล ณ 20 ก.ค.2563) 
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ตารางที่ 20 แสดงอัตราการออกกลางคันของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา (คน) 
นักเรียนออกกลางคัน (คน) 

 ประถมศึกษาปีท่ี 1 3,298 - 
 ประถมศึกษาปีท่ี 2 3,056 - 
 ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,893 - 
 ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,989 - 
 ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,988 - 
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 3,270 2 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 705 5 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 648 - 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 518 1 

รวม 20,365 8 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน (ข๎อมูล 10 มิ.ย.2562) 

     ตารางที่  21 แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุและรายชั้น ปีการศึกษา 2562 

สาเหตุ อนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 
                    แยกรายช่วงชั้น 

ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 รวมทั้งสิ้น 
 ฐานะยากจน - - - - - 

 มีปัญหาครอบครัว - - 1 5 6 
 สมรสแล๎ว - - - 1 1 
 มีปัญหาในการปรับตัว - - - - - 

 ต๎องคดี/ถูกจับ - - - - - 
 เจ็บปุวย/อุบัติเหตุ - - - - - 
 อพยพตามผ๎ูปกครอง - - - - - 
 หาเล้ียงครอบครัว - - 1 - 1 
 กรณีอื่น ๆ  - - - - - 

รวม - - 2 6 8 
   ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล 10 มิ.ย.2562) 
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 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางที่  22 แสดงขอ้มูลการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6                            
       และเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563  

แสดงข้อมูลการอ่านออกเสียงของนักเรียน 
 

ระดับชั้น 

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

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

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 
2562/2563 

(+/-) 
นักเรียน 
(คน) 

การอ่าน
ออกเสียง 

(คน) 
ร้อยละ 

นักเรียน 
(คน) 

การอ่าน
ออกเสียง

(คน) 
ร้อยละ 

ป.1 3,166 2,991 94.47 2,992 2,929 97.89 3.42 
ป.2 2,890 2,796 88.31 2,956 2,865 96.92 8.61 
ป.3 2,667 2,632 83.13 2,780 2,687 96.65 13.52 
ป.4 2,694 2,676 84.52 2,652 2,621 98.83 14.31 
ป.5 2,746 2,718 85.85 2,678 2,663 99.44 13.59 
ป.6 2,949 2,935 92.70 2,694 2,663 98.85 6.15 

     
      

ตารางที่  22 แสดงขอ้มูลการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6   
       และเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563  (ต่อ) 

แสดงข้อมูลการอ่านรู้เร่ืองของนักเรียน 

ระดับชั้น 

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

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

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 
2562/2563 

(+/-) 
นักเรียน 
(คน) 

การอ่านรู้
เรื่อง (คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 
(คน) 

การอ่านรู้
เรื่อง (คน) 

ร้อยละ 

ป.1 3,166   2,992    
ป.2 2,890 2,723 94.22 2,956 2,821 94.28 0.06 
ป.3 2,667 2,592 97.19 2,780 2,683 90.76 -6.42 
ป.4 2,694 2,588 96.07 2,652 2,560 92.09 -3.98 
ป.5 2,746 2,518 91.70 2,678 2,610 98.42 6.72 
ป.6 2,949 2,845 96.47 2,694 2,603 97.20 0.73 

 

ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล ณ วันที่  30 มิ.ย. 2562 และข๎อมูล ณ  30  ส.ค. 2563 ) จากระบบ e-Mes 
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ตารางที่  23 แสดงขอ้มูลการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6       
       และเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563 

แสดงข้อมูลการเขียนของนักเรียน 

ระดับชั้น 

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

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

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 
2562/2563 

(+/-) 
นักเรียน 
(คน) 

การเขียน
เรื่อง (คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 
(คน) 

การเขียน
เรื่อง (คน) 

ร้อยละ 

ป.1 3,166   2,992    
ป.2 2,890 2,677 92.63 2,956 2,740 92.69 0.06 
ป.3 2,667 2,600 97.49 2,780 2,655 95.50 -1.98 
ป.4 2,694 2,616 97.10 2,652 2,587 97.55 0.44 
ป.5 2,746 2,694 98.11 2,678 2,624 97.98 -0.12 
ป.6 2,949 2,920 99.02 2,694 2,647 98.26 -0.76 

 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล ณ วันที่  30 มิ.ย. 2562 และข๎อมูล ณ  30  ส.ค. 2563 ) จากระบบ e-Mes 

 
ตารางที่  23 แสดงขอ้มูลการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6        
       และเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563  (ต่อ) 

แสดงข้อมูลการเขียนของนักเรียน 

ระดับชั้น 

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

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

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 
2562/2563 

(+/-) 
นักเรียน 
(คน) 

การเขียนค า 
(คน) 

ร้อยละ 
นักเรียน 
(คน) 

การเขียนค า 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 3,166 2942 92.92 2,992 2,918 97.53 4.60 
ป.2 2,890 2652 91.76 2,956 2,612 88.36 -3.40 
ป.3 2,667 2512 94.19 2,780 2,366 85.11 -9.08 
ป.4 2,694   2,652    
ป.5 2,746   2,678    
ป.6 2,949   2,694    

 
ที่มา : กลุํมนโยบายและแผน  (ข๎อมูล ณ วันที่  30 มิ.ย. 2562 และข๎อมูล ณ  30  ส.ค. 2563 ) จากระบบ e-Mes 
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   ตารางที่ 24  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                       ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ปีการศึกษา  2560 ,2561 
                        และ 2562 และเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ./ประเทศ ในปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.นศ. 4 
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2561 / 2562 
( + / - ) 

สพฐ. 
 

ประเทศ 
 

2560 2561 2562 2562 2562 
ภาษาไทย 48.93 57.82 50.00 -7.82 47.95 49.07 
ภาษาอังกฤษ 34.01 36.47 31.84 -4.63 30.86 34.42 
คณิตศาสตร ์ 37.95 39.23 33.18 -6.05 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 39.22 39.78 34.80 -4.98 34.30 35.55 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระหลัก 40.03 43.32 37.46 -5.86 36.18 37.99 

        ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 

  ตารางที่  25  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ปีการศึกษา 2560, 2561 
                  และ 2562  และเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ./ประเทศ ในปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.นศ.4 
เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2561 / 2562 
(+ / - ) 

สพฐ. ประเทศ 

2560 2561 2562 2562 2562 

ภาษาไทย 44.77 51.54 52.66 1.12 55.91 55.14 
ภาษาอังกฤษ 26.99 26.96 28.09 1.13 32.98 33.25 
คณิตศาสตร ์ 19.97 24.99 21.03 -3.96 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 30.26 34.69 28.04 -6.65 30.22 30.07 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระหลัก 30.50 34.55 32.46 -2.09 36.52 36.30 

     ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตารางที่  26  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
                ของ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ปีการศึกษา 2560, 2561  

 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินระดับ 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมินระดับ 
เปรียบเทียบ 

ระดับ สพป.นศ.4 
ปีการศึกษา 
2560/2561 

สพป.นศ.4 ประเทศ สพป.นศ.4 ประเทศ 

ด๎านภาษา 
(Literacy) 

54.87 52.67 58.26 53.18 3.39 

ด๎านคํานวณ  
(Numeracy) 

40.87 37.75 53.58 47.19 12.71 

ด๎านเหตุผล(Reasoning 
Abilities) 

48.21 45.31 52.52 48.07 4.31 

เฉลี่ยรวม 47.99 45.25 54.78 49.48 6.79 
  ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

ตารางที่  27  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพผู้เรียน ( NT )  

             ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

  ด้าน 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 
สพป.นศ.4 จังหวัด ประเทศ 

ด๎านคณิตศาสตร์  
(Mathematics) 

49.18 48.12 44.94 

ด๎านภาษาไทย 
(Thai Language) 

49.74 49.57 46.46 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด๎าน 
(คะแนนเฉล่ียร๎อยละ) 

49.46 48.85 45.70 
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ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาและค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตารางที ่ 28  แสดงผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย    
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลศิ    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 4 ดีมาก 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี  1  ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารในการนําองค์การไปสูํ
เปูาหมาย 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการ       
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา คุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

3 ดี 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี  4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาที่  5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2  การพัฒนาสูอ่งค์การแห่งการเรียนรู้ 3 ดี 
  ประเด็นการพิจารณาท่ี  2  การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ (Knowledge  
Management : KM )  
และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community 
: PLC ) และนําองค์ความรู๎มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช๎
กระบวนการวิจัย 

3 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

  ประเด็นการพิจารณาท่ี  3  การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 

4 ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย       
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 2 พอใช ้
ประเด็นการพิจารณาท่ี  6  พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ สอดคล๎อง
กับนโยบาย ปัญหาและความต๎องการ 

5 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 4 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา สํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจําเป็น และ
สํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 4 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3 ดี 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น
แบบอย่างได้ 

3 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

                               2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเย่ียม 
2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ 
( National Test :NT ) 
 
 
 
 
 

5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ    ค าอธิบาย    
ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

                 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเย่ียม 
                 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเย่ียม 
                 4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความต๎องการพิเศษ
ได๎รับการดูแล ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

  

                   4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 ดีเย่ียม 
                 4.2 เด็กด๎อยโอกาส 5 ดีเย่ียม 
                 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

                        สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม  (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 

ที่มา : กลุํมอ านวยการ 
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ตารางที่ 29 แสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS)   
               

     

    ตัวชี้วัด 

ค่าคะแนน 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

    KRS      3.99537 4.14216 4.51045 4.41773 
 

ที่มา : กลุํมอ านวยการ 
 

ตารางที่ 30  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี ่

 

 

ระดับ 

 

โรงเรียน 
ที่รับการ
ประเมิน 

 

ด๎าน 1 คุณภาพผู๎เรียน 

 

ด๎าน 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

 

ด๎าน 3 การจัดการเรียนการสอน 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช

๎ 

ปรั
บป

รุง
 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช

๎ 

ปรั
บป

รุง
 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช

๎ 

ปรั
บป

รุง
 

ปฐมวัย 16 0 7 9 0 0 1 4 10 1 0 0 5 11 0 0 

ร๎อยละ 12.70* 0.00 43.75 56.25 0.00 0.00 6.25 25.00 62.50 6.25 0.00 0.00 31.25 68.75 0.00 0.00 

ขั้น
พื้นฐาน 

17 0 13 4 0 0 1 9 7 0 0 0 14 3 0 0 

ร๎อยละ 12.78* 0.00 76.47 0.00 0.00 0.00 5.88 52.94 41.18 0.00 0.00 0.00 82.35 17.65 0.00 0.00 

 
ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2564) 

หมายเหตุ : *คํานวณร๎อยละจากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด คือ ระดับปฐมวัย จํานวน 126 โรง ระดับข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 133 โรง  
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 ปัญหา/ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎สรุปปัญหาและข๎อเสนอแนะ   
จากการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 ปัญหา 
 1. สถานศึกษาบางแหํงไมํมีการสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ๎านนักเรียน และรายงานผลการคัดกรอง 
สุขภาวะจิตนักเรียน ท่ีเป็นข๎อมูลปัจจุบัน 
 2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการรับทุนการศึกษาของนักเรียนท่ีได๎รับผลกระทบ มีการจัดเตรียมลําช๎า  
 3. ระยะเวลาในการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานมีข๎อจํากัดในเรื่องของการแพรํระบาด ของโรคโควิด-19 
 4. เนื่องจากสถานการณ์แพรํระบาดโรคโควิด 19 ทําให๎ระยะเวลาในการดําเนินการมีชํวงเวลาส้ันการ
จัดกิจกรรมตํางๆไมํสามารถจัดได๎เต็มรูปแบบและครบตามกระบวนการ  กิจกรรมบางสํวนจะต๎องดําเนินการ
ตํอเนื่องในชํวงเวลาส้ินปีงบประมาณ   
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ผ๎ูรับผิดชอบควรสร๎างความเข๎าใจแกํครูผ๎ูรับผิดชอบ และมีการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อเป็นการ
รายงานข๎อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
 2. ควรดําเนินกิจกรรมตํอเนื่องเพื่อให๎ครอบคลุมกิจกรรมตามโครงการและเกิดผลดีตํอการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
นโยบายที่  2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ปัญหา 

 1. งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรจาก สทศ. มีจํานวนจํากัด ไมํเพียงพอในการดําเนินการ 
 2. การจัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เนื่องจาก            
ติดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให๎ เกิดความลําช๎าไมํเป็นไปตามกําหนด  

 3. การสํงข๎อมูลคณะกรรมการทางระบบบริหารจัดการสอบของโรงเรียนไมํครบถ๎วน  
 4. สนามสอบมีการเปล่ียนแปลงกรรมการระดับสนามสอบใกล๎เวลาสอบ 

 5. งบประมาณมีจํากัด แตํข๎อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผ๎ูเรียน มีมากทําให๎งบประมาณ    
ไมํเพียงพอ 
 6. โรงเรียนไมํให๎ความสําคัญกับการใช๎ข๎อสอบมาตรฐานปลายปี 

 7. เนื่องจากปีนี้เป็นชํวงสถานการณ์โควิด ทําให๎การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานลําช๎า 
 8.โครงการการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน ( NT ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
1.ปัจจัยด๎านนักเรียน 
 1.1 นักเรียนบางสํวนยังขาดทักษะด๎านการอําน การสรุปความ การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ จากโจทย์ท่ีซับซ๎อน 

1.2 นักเรียนขาดความรู๎พื้นฐานและทักษะการเช่ือมโยงความรู๎ในขั้นสูง  
1.3 นักเรียนขาดการค๎นคว๎าเพิ่มเติมหรืออํานหนังสือนอกเวลาเรียน 
1.4 นักเรียนบางคนไมํค๎ุนชินกับข๎อสอบ 
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2.ปัจจัยด๎านครูผ๎ูสอน  
           2.1 พฤติกรรมการสอนของครู สํวนใหญํใช๎วิธีการสอนแบบบรรยาย มุํงเน๎นให๎เด็กทํองจําเนื้อหา                    
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํเน๎น Active Learning และไมํสอดคล๎องกับตัวชี้วัด 
           2.2 การออกแบบการเรียนรู๎ไมํสอดคล๎องกับตัวชี้วัด ไมํสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน และไมํ
สอดคล๎องการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
           2.3 ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎คํอนข๎างน๎อย สํวนใหญํใช๎หนังสือเรียนเป็นหลัก        
ส่ือท่ีใช๎ไมํหลากหลาย และไมํสอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
  2.4 การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนและระดับชาติไมํสัมพันธ์กัน เนื่องจากแบบทดสอบและ
เครื่องมือท่ีใช๎วัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนยังเป็นการวัดระดับความจํา ความเข๎าใจไมํเน๎นวัดขั้นสูง แตํ
แบบทดสอบระดับชาติจะเน๎นการนําไปใช๎ การคิดวิเคราะห์ และการคิดระดับสูงมากกวําการจําเนื้อหาของ
หลักสูตร  

3.ปัจจัยด๎านการบริหารจัดการ  
         3.1 ผ๎ูบริหารบางสํวนไมํให๎ความสําคัญกับการสอบ NT หรือไมํเน๎นวิชาการ  
         3.2  ขาดการนิเทศภายในหรือนิเทศไมํตํอเนื่อง เชํน การสังเกตช้ันเรียน การนิเทศด๎านการจัดการ
เรียนรู๎ที่เป็นระบบ  
         3.3 การทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสํงเขตพื้นท่ีการศึกษาเทํานั้น แตํการจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมํสอดคล๎องกับแผนกําหนดหรือไมํได๎ทํา  

9. งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรจาก สทศ.มีจํานวนจํากัด ไมํเพียงพอในการดําเนินการ 
    10. การจัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เนื่องจากติดสถานการณ์
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให๎เกิดความลําช๎าไมํเป็นไปตามกําหนด  
    11. การสํงข๎อมูลคณะกรรมการทางระบบบริหารจัดการสอบของโรงเรียนไมํครบถ๎วน  
    12. สนามสอบมีการเปล่ียนแปลงกรรมการระดับสนามสอบใกล๎เวลาสอบ 
 ข้อเสนอแนะ 

 1. ลดจํานวนกรรมการบางสนามสอบท่ีไมํมีความจําเป็นเพื่อให๎มีงบประมาณเพียงพอ 
      2. ช้ีแจงการสํงข๎อมูลทางระบบบริหารจัดการสอบให๎กับโรงเรียนลํวงหน๎าและติดตามการสํงข๎อมูลเป็นระยะ   

 3. ลดการทดสอบให๎น๎อยลง  
     4. สพฐ.ควรจัดทําคลังข๎อสอบไว๎บริการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนสามารถจัดสอบได๎ตลอดท้ังปี 

     5. ลดจํานวนหน๎าของแบบทดสอบให๎น๎อยลงเพื่อประหยัดงบประมาณ 
 6. ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ ให๎กับโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 7. ประชุมช้ีแจง สร๎างความเข๎าใจ  และย้ําเตือนคณะกรรมการประเมินระดับสนามสอบให๎ศึกษาเกณฑ์
การให๎คะแนนอยํางละเอียดถี่ถ๎วน  
     8. โครงการการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน ( NT ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

   8.1 โรงเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน (NT) ในปีท่ีผํานมา และจัดทําแผนยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 
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   8.2 การนําคลังข๎อสอบ NT  มาใช๎ในการเตรียมความพร๎อมผ๎ูเรียน   
             8.3 เครือขําย/โรงเรียน บางเครือขํายได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนตําบล หรือ
หนํวยงานตํางๆ เชํน เครือขํายทําศาลา 1 ได๎รับงบประมาณจาก อบต.สระแก๎ว  เครือขํายสิชล 2 ได๎รับ
งบประมาณจาก อบต.เทพราช  เครือขํายขนอม  ได๎รับงบประมาณจากโรงไฟฟูาขนอม เป็นต๎น 
            8.4 โรงเรียนศึกษา วิเคราะห์ และนํา Test Blueprint ของการทดสอบ NT มาใช๎ในการเตรียม          
ความพร๎อมผ๎ูเรียน 
            8.5 สพป.นศ.4 มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกํโรงเรียน 
            8.6 ครูสอนเสริมความรู๎แกํผ๎ูเรียนนอกเหนือเวลาเรียน 
นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัญหา 
 1. งบประมาณจัดสรรท่ีได๎รับการสนับสนุนไมํเพียงพอตํอการจัดกิจกรรมวันครู 
 2. การควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมวันครูไมํเป็นไปตามกําหนดการ 
 3. การนิเทศติดตามโรงเรียน  ระยะท่ี 1 มีการแพรํระบาดของเช้ือโควิด 19 โรงเรียนไมํสามารถเปิด
เรียนได๎ จึงปรับเครื่องมือนิเทศให๎สอดคล๎องกับ สพฐ.  นิเทศผํานระบบออนไลน์ และศึกษานิเทศก์ ทุกคน     
ได๎เย่ียมโรงเรียนทุกเครือขําย  
 4. การสํงแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานทาง google  classroom  เนื่องจากครูไมํค๎ุนชิน
กับระบบการสํงข๎อมูลทําให๎เกิดความลําช๎า และสํงไมํถูกต๎องในบางโรงเรียน 
 5. การตรวจสอบแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากเป็นการตรวจสอบผํานทางระบบ  
google  classroom  ทําให๎การตรวจสอบช๎ากวําท่ีกําหนด 
 6. คณะกรรมการประเมินระดับสนามสอบศึกษาเกณฑ์การให๎คะแนนไมํละเอียดทําให๎เกิดความ
ผิดพลาดในการคิดคะแนน สํงผลให๎คะแนนการประเมินความสามารถด๎านการอํานของนักเรียนไมํตรงตาม
สภาพที่เป็นจริง  
 7. ยังมีบางโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ท่ีเพิ่งมา
บรรจุใหมํหรือมาเป็นลูกจ๎าง ซึ่งยังไมํได๎เข๎ารับการอบรมทําให๎ไมํเข๎าใจในรายละเอียดของโครงการฯวําจะต๎อง
ดําเนินการอยํางไร 
 8. บางโรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการฯ แล๎ว ยังไมํสํงเอกสารการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน                       
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
          9. ได๎รับงบประมาณในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ท้ังระบบสํูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี 21 น๎อย และไมํมีงบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมวันครูอยํางตํอเนื่องทุก ๆ ปี ท้ังในสํวนของกิจกรรมระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์  กิจกรรมสํงเสริมยกยํองเชิดชูเกียรติครูและผ๎ูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และกิจกรรม
เสริมสร๎างความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะ 
 2.ในการนิเทศต๎องบูรณาการประเด็น / เรื่องด๎วยกัน และนิเทศในรูปของคณะกรรมการ 
 3.ช้ีแจงทําความเข๎าใจกับครูผ๎ูรับผิดชอบให๎เข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ google classroom 
 4.จัดทีมในการตรวจสอบแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบํงให๎ศึกษานิเทศก์เครือขําย
รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 5.ประชุมช้ีแจง สร๎างความเข๎าใจ  และย้ําเตือนคณะกรรมการประเมินระดับสนามสอบให๎ศึกษาเกณฑ์
การให๎คะแนนอยํางละเอียดถี่ถ๎วน                                                                                               
 6. ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา ควรติดตามขําวสารของหนํวยงานต๎นสังกัด ในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนา เพื่อให๎ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได๎รับความรู๎และนําความรู๎ท่ีได๎ไปจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 
 7. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย ซึ่งไมํได๎สํงเอกสาร
เพื่อขอรับตราพระราชทานบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย จะได๎ทราบปัญหา เพื่อหาแนวทางในการ
แก๎ไขปัญหาตํอไป 
 8. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

     9.ควรจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผ๎ูบริหาร ครูผ๎ูสอน โรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

-  ไมํมีโครงการ  - 
นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหา 
 -การดําเนินงานโครงการส่ิงแวดล๎อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนาอยํางยั่งยนืตาม
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainable Development Goals:SDGs) สพป.นศ.4  มีปัญหาเนื่องจาก 
การแพรํระบาดของ Covid 19 สํงผลให๎การดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการมีข๎อจํากัด 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 
นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ปัญหา 
 1.การจัดนิทรรศการผลงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 
จําเป็นต๎องใช๎วัสดุอุปกรณ์บางอยํางซึ่งไมํสามารถจัดซื้อด๎วยเงินงบประมาณของทางราชการได๎ จึงจําเป็นต๎องใช๎
เงินสํวนตัวของผ๎ูปฏิบัติงานดําเนินการจัดซื้อ 
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 2. สถานศึกษาสํวนใหญํให๎ความสําคัญในการควบคุมการเงินบัญชีน๎อย สํงผลตํอความถูกต๎อง 
ครบถ๎วนตามระเบียบกําหนด เห็นได๎จากผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก มีไมํถึงร๎อยละ 50 
 3. เนื่องจากอัตรากําลัง ตําแหนํงรองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีไมํเพียงพอ เพราะรองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตํละคนจะต๎อง
รับผิดชอบในการออกจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงานของผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา 2 – 3 เครือขําย ทําให๎ต๎องมี
การปรับวัน เวลาในการออกจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับผ๎ูจัดเก็บข๎อมูลและผ๎ูรับการจัดเก็บ
ข๎อมูลสําหรับการจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีหลัง เป็นชํวงระยะเวลาส้ินปีงบประมาณ ทําให๎มี
โครงการตําง ๆ ท้ังโครงการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และท่ี สพฐ.ส่ังการ รวมท้ังหนํวยงานอื่น ๆ       
ท่ีเกี่ยวข๎อง ทําให๎เกิดความซ้ําซ๎อน ต๎องมีการปรับเปล่ียนวันเวลา การออกจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงาน 
 4. ในปีงบประมาณ 2563  มีปัญหาเรื่องการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให๎ไมํสามารถ
ดําเนินการประชุมได๎ตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว๎ 
 5. เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงบุคลากร ท่ีจัดทําข๎อมูลสารสนเทศ ทําให๎การทํางานไมํตํอเนื่อง ขาดการ
ประสานงาน ซึ่งกํอให๎เกิดความลําช๎าในการดําเนินการ      
 6. การได๎รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณลําช๎า อนุมัติจัดสรรครั้งละหนึ่งเดือน  สองเดือน ทําให๎ลูกจ๎าง    
ไมํมั่นใจในระบบการจ๎าง และเกิดความยุํงยากในการปฏิบัติงาน เชํน การคัดเลือกลูกจ๎างช่ัวคราวลําช๎า 
เสียเวลาและเสียงบประมาณในการเดินทางมาทําสัญญาจ๎างของลูกจ๎างช่ัวคราว ซึ่งต๎องทําหลายครั้งในแตํละ
ปีงบประมาณ 
 7. ประเมิน  ITA  Online  2020  ระบบการสํง IOT เปล่ียนจากปี 2019 ไมํได๎ศึกษารายละเอียด     
ให๎มากยิ่งขึ้น และโรงเรียนกลํุมตัวอยํางไมํตระหนักและไมํดําเนินการตามปฏิทินท่ีกําหนด 
 8. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนด๎วยการศึกษาทางไกล            
ผํานดาวเทียม ( DLTV ) ปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวข๎องกับกลํุม ICT เรื่องงบประมาณและกิจกรรมยังแยกการ
ทํางานไมํชัดเจน 
 9. งบประมาณในการจัดทําโครงการสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม ( DLTV)            
มีไมํเพียงพอ       
 10. การออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร๎อมและการดําเนินงานตามนโยบาย “ 4 คุณภาพ”    
ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ชํวงเปิดภาคเรียนใหมํ (ภาคเรียนท่ี 1/2563) ชํวงสถานการณ์การแพรํระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019   ( Covid- 19 ) ระยะเวลากระช้ันชิดและจํากัดเกินไป ควรออกนิเทศ ติดตามครบท้ัง       
4 ด๎านโดยละเอียดเป็นเวลา 1 วันตํอ 1 โรงเรียน จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

 11. การเดินทางไปโรงเรียนของคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิไมํสามารถจัดพาหนะรับ-สํงได๎สะดวก    
ทุกคณะ ควรจัดงบประมาณด๎านพาหนะเพิ่มเติมให๎สามารถเดินทางได๎สะดวกด๎วยพาหนะรูปแบบอื่นๆ หรือ 
ชดเชยน้ํามันรายคน จะสะดวกกวํานี้       
 12. การเก็บรวบรวมข๎อมูลกํอนการนิเทศฯ ควรสะท๎อนปัญหาของโรงเรียนเพื่อการเตรียมการนิเทศ 
ติดตามและประเมิน จะเป็นประโยชน์ตํอการทํางานมากยิ่งขึ้น 
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 13. โรงเรียนไมํเห็นความสําคัญของโครงการโรงเรียนสุจริต  และงบประมาณจัดสรรมาชํวงใกล๎ส้ิน
ปีงบประมาณ ทําให๎ยุํงยากในการดําเนินงาน  
 14. งบประมาณลําช๎าและขาดการทําความเข๎าใจด๎านจุดประสงค์และตัวชี้วัดท่ีชัดเจนให๎ผ๎ูปฏิบัติ สํงผล 
ในการดําเนินการโครงการไมํสอดคล๎องและมีข๎อจํากัด โรงเรียนในฐานะหนํวยใช๎งบประมาณได๎รับประโยชน์
จากงบประมาณโครงการไมํเต็มท่ี ต๎องแก๎ปัญหาด๎วยการบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณอื่น ๆ มาแก๎ปัญหา 

 15. วิกฤติการโรคระบาดร๎ายแรง (Covid-19) ทําให๎การดําเนินโครงการในการลงพื้นท่ีนิเทศติดตามทํา
ได๎ยากและเรํงรัด สํงผลให๎กระบวนการสนับสนุน ชํวยเหลือ ทําได๎ไมํเต็มประสิทธิภาพ 
 16. ชํวงระยะเวลาปีงบประมาณและปีการศึกษาท่ีซ๎อนเหล่ือมกันทําให๎โรงเรียนดําเนินโครงการยุํงยาก
มากขึ้น การกําหนดรายงานไมํสอดคล๎องปีงบประมาณ อีกท้ังชํวงระยะเวลาท่ีรํน รวบ เนื่องจากวิกฤติการโรค
ระบาดร๎ายแรง (Covid-19) ทําให๎กิจกรรมของโครงการตําง ๆ ไมํสามารถดําเนินการหรือต๎องปรับลด บูรณา
การงาน 

 17. เนื่องจากโครงการจัดทําชํวงส้ินปีงบประมาณ  ซึ่งชํวงระยะเวลาท่ีจะต๎องเรํงการเบิกจํ ายเงิน      
ทําให๎เกิดข๎อจํากัดในการจัดทําข๎อมูลเพื่อนําไปใช๎ในโครงการ  
 18. การกําหนดให๎ ดําเนินการโครงการ กระช้ันชิดเกินไป เนื้อหาสาระอาจจะไมํครอบคลุม             
ทุกกลํุมเปูาหมาย 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีความจําเป็นต๎องใช๎ในการจัดทําโครงการ ควรดําเนินการให๎สามารถจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ด๎วยเงินงบประมาณของทางราชการได๎ท้ังหมด 
 2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ควรกระต๎ุนให๎สถานศึกษา 
ดําเนินงานการควบคุมการเงินบัญชีให๎เป็นไปตามระเบียบกําหนด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. สําหรับปีตํอไป ควรกําหนดให๎มีการประชุมด๎วยระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อแก๎ปัญหาตํอไป 
 4. ควรมีการจัดประชุมบุคลากร ด๎านข๎อมูลสารสนเทศ ทุกปีการศึกษา 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณให๎ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อยํางรวดเร็ว และครั้งละหลาย ๆ เดือน ท้ังนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ไมํควร
ลดอัตราและลดงบประมาณในการจ๎างลูกจ๎างช่ัวคราว 
 6. ผ๎ูรับผิดชอบระบบ ICT ต๎องทําความเข๎าใจกับทีมงานและแจ๎งรายละเอียดให๎ทุกคนทราบ 
 7. ควรแยกโครงการ ฯ ท่ีดําเนินการโดยกลํุมงานนิเทศ หรือ ICT แบํงให๎ชัดเจน เพื่อการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น       
 8 ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช๎ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช๎ และบํารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV ทุกป ี    
 9. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์ทดแทน ท่ีชํารุด เชํน ทีวี กลํองรับสัญญาณ
ดาวเทียม จานดาวเทียม เป็นต๎น 
 10. ควรวางแผนระยะยาวและควรดําเนินการปีละ 2 ครั้งเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหรือการ
แก๎ปัญหาของโรงเรียนโดยเฉพาะทางออกของโรงเรียนในการแก๎ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
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 11. เนื่องจากเป็นการดําเนินงานท่ีสําคัญและสํงผลกระทบตํอขวัญและกําลังใจของบุคลากร           
ในโรงเรียน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกตํอคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ให๎เพียงพอ โดยเฉพาะหมวดเบ้ียเล้ียง (คําใช๎สอย) ควรจัดเพิ่มเติมมากกวํานี้ 
 12. ควรมีคํูมือการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนสําหรับคณะกรรมการใช๎เป็นแนวทางและ
การจัดเก็บ บันทึกข๎อมูล ซึ่งชํวยอํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตาม อีกสํวนหนึ่งด๎วย 

 13. ควรมีการรับรองการนิ เทศ ติดตาม โรง เรียนเพื่ อยืนยันการได๎รับการนิ เทศ ติดตาม               
จากคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
 14. ในการจัดสรรงบประมาณ สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน เพราะจะไมํยุํงยากในการ
ดําเนินงาน 
 15. สร๎างความเข๎าใจและความชัดเจนในตัวช้ีวัดงบประมาณกํอนหรือพร๎อมการจัดสรรงบประมาณ     
จะชํวยให๎การดําเนินการ นิเทศ ติดตาม รายงาน ได๎ หรือ หากเป็นไปได๎การกําหนดกรอบรายงานในลักษณะ
งานวิจัยท่ีโรงเรียนในฐานะหนํวยดําเนินการสามารถนําผลท่ีได๎จากงบประมาณไปพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได๎อยํางเป็นระบบก็จะเป็นประโยชน์มากกวําการรวบรวมรายงานตามกรอบท่ีออกมาภายหลังการ
ดําเนินโครงการไปแล๎ว 

 16. งบประมาณท่ีจัดสรรในไตรมาส 3 – 4 ควรเป็นงบประมาณลักษณะสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ  
ท่ีโรงเรียนได๎ดําเนินการอยูํแล๎ว มากกวําการกําหนดเปูาหมายและกระบวนการใหมํท่ีโรงเรียนไมํสามารถนําไป
ดําเนินการได๎ (เนื่องจากเป็นชํวงปีการศึกษาท่ีได๎ดําเนินการไปแล๎ว) 
 17. ควรมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานทุกปี 
 18. ควรกําหนดให๎มีการประชุมเฉพาะกลํุม โดยแบํงเป็นกลํุม ๆ ละ 1 วัน เชํน ลูกจ๎างประจํา 1 วัน   
ลูกจ๎างช่ัวคราว 1 วัน ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 วัน 
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                                                                           ส่วนที่ 2 
                              นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 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 ตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติซึ่งอยํางน๎อย ต๎องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหํงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ให๎เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแหํงชาติด๎วย 
       การศึกษาท้ังปวงต๎องมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได๎ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       ในการดําเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให๎ประชาชนได๎รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต๎องดําเนินการให๎ผ๎ูขาดแคลนทุนทรัพย์ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
       ให๎จัดต้ังกองทุนเพื่อใช๎ในการชํวยเหลือผ๎ูขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให๎รัฐจัดสรรงบประมาณให๎แกํกองทุน หรือใช๎
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให๎ผ๎ูบริจาคทรัพย์สินเข๎ากองทุนได๎รับประโยชน์ในการลดหยํอนภาษีด๎วย 
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลําวอยํางน๎อยต๎องกําหนดให๎การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระ
และกําหนดให๎มีการใช๎จํายเงินกองทุน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ได๎น๎อมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มาขับเคล่ือนงาน
ด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2562  แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัด            
นครศรีธรรมราช  และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมากําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564          
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว             
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  

พระราชปณิธานของพระองค์ทํานถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแกํหนํวยงานในสังกัด ดังนี้ 
การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานให๎แกํผ๎ูเรียน  4  ด๎าน 
1. มทัีศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
3. มีงานทํา – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
1. มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
    1) ความรู๎ความเข๎าใจตํอชาติบ๎านเมือง 
    2) ยึดมั่นในศาสนา 
    3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
    4) มีความเอื้ออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
    1) รู๎จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 
    2) ปฏิบัติแตํส่ิงท่ีชอบ  ส่ิงท่ีดีงาม 
    3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
    4) ชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
3. มีงานทํา – มีอาชีพ 
    1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎องมุํงให๎เด็ก และเยาวชน รักงาน 
ส๎ูงาน ทํางานสําเร็จ 
    2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดมุํงหมายให๎ผ๎ูเรียนทํางานเป็น และมีงานทํา 
    3) ต๎องสนับสนุนผ๎ูสําเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว  
 4.เป็นพลเมืองท่ีดี 
   1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน๎าท่ีของทุกคน 
   2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาส ทําหน๎าท่ี เป็นพลเมืองดี 
   3) การเป็นพลเมืองดี  คือ “เห็นอะไรท่ีจะ ทําเพื่อบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องทํา” เชํนงานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให๎ทําด๎วย ความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร 
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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” 

 เปูาหมาย 
 1. ความมั่นคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ        
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ีเข๎มแข็ง     
เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 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 
    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูงสามารถสร๎างรายได๎ท้ังภายในและภายนอกประเทศ       
สร๎างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสํง 
การผลิต การค๎า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา                    
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 3. ความยั่งยืน 
    3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง   
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอส่ิงแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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    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 ซึ่งเกี่ยวข๎องกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 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 

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 เพื่อเตรียมความพร๎อมและวางรากฐานใน
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การยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12    
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ 
      1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิ ติอยําง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิค๎ุมกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ี
จําเป็นสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคนให๎มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพท่ีมีการหยิบยื่นและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูํรํวมกันอยําง
สมานฉันท์ 
         2) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคน   
ให๎มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบตํอ
สังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุอยํางมีคุณภาพ
รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์ และอยูํกับส่ิงแวดล๎อมอยํางเกื้อกูลอนุรักษ์ฟื้นฟูใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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” 
            6)  ยึด“หลักการนําไปสํูการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปี ท่ีตํอยอดไปสํูผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เปูาหมายระยะยาว” 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคํานิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจนเป็นคนเกํงท่ีมีทักษะความรู๎
ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
    2. เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผ๎ูด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ 
    3. เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมท่ีเข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
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    4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      5. เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
    6. เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสํูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ 
    7. เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให๎ประเทศไทยมีบทบาทนําและสร๎างสรรค์
ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 

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 
        วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยํางเป็นสุข
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
        วตัถุประสงค์ 
               1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
               2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ  และสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
      3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และมีคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และ
รํวมมือผนึกกําลังมุํงสํูการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  4. เพื่อนําประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศลดลง 
         ยุทธศาสตร์ 
         1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
           2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
         3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
         4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
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         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 มีคณะกรรมการกํากับดูแลแตํละ
ยุทธศาสตร์ให๎เกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให๎บรรลุผลอยํางเป็นรูปธรรม 
             3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผ๎ูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคสํวนของสังคม ท่ีมุํงการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียมและท่ัวถึง ( Inclusive 
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 
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 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. การปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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 

 
 



แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
42 

6.  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 และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
              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 
  ยุทธศาสตร์ 
              1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
              2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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     3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
               4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
               5. ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
          6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

7. 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      
โดยน๎อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติ สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ท้ังในระดับจังหวัด 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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ 
2. การขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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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              

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
         10. หนํวยงานการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษาท่ียกระดับสํูความเป็นสากล 
 

 8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. วิสัยทัศน์ 
   “สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สํูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  
2. พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการป กครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน  
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
   4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางท่ัวถึง 
และเทําเทียม 
   5. พัฒนาผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
   6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
   7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  
โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสํู Thailand 4.0  
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แผนปฏิบัติราชการ  
1. แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
1.1 เป้าหมาย 
ผ๎ูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มี คุณธรรม 
จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดท่ี 1 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีสํงเสริมสนับสนุนในการสร๎าง ภูมิค๎ุมกันพร๎อมรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ในทุกรูปแบบ  
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต๎ท่ีได๎รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพื่อการมีงานทําหรือนําไป ประกอบอาชีพในท๎องถิ่น 
1.3 แนวทางการพัฒนา 
    1.3.1 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความจงรักภักดี ตํอสถาบันหลัก ของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.3.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 
    1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร๎างเสริมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา ทักษะ      
การสร๎างอาชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
    1.3.4 สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับผ๎ูเรียนทุกชํวงวัย เพื่อเป็นภูมิค๎ุมกันความเส่ียง ในการดําเนินชีวิต
ท้ังปัจจุบันและอนาคต 
1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
    1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
    1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
    1.4.3 โครงการเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
    1.4.4 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
    1.4.5 โครงการสร๎างผ๎ูนําด๎วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
    1.4.6 โครงการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
 

2. แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
     2.1 เป้าหมาย 
ผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ได๎รับการ
พัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ สร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
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 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร๎อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันท่ีตอบสนองตํอการพัฒนากําลังคนใน 10 
อุตสาหกรรม เปูาหมายเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร๎อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถนําไปใช๎ 
ประโยชน์ หรือตํอยอดเชิงพาณิชย์  
ตัวชี้วัดท่ี 3 ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได๎รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
         2.3 แนวทางการพัฒนา 
              2.3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให๎มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ 
              2.3.2 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และส่ิงประดิษฐ์      
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

       2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
             2.4.1 โครงการพัฒนากําลังคน ด๎านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน การลงทุน
และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดต้ังสถาบันโคเซ็น) 
            2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด๎าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
           2.4.3 โครงการสํงเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม  
 

3. แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   3.1 เป้าหมาย 
        3.1.1 ผ๎ูเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผ๎ูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ       
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พร๎อมก๎าวสํูสากล นําไปสํูการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
       3.1.2 ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ       
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
       ตัวชี้วัดท่ี 1 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
       ตัวชี้วัดท่ี 2 ร๎อยละ 3 ของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 (O-NET) ร๎อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
       ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
       ตัวช้ีวัดท่ี 4  ร๎อยละ 81 ของนักเรียนท่ีผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  
        ตัวช้ีวัดท่ี  5 ร๎อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
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       ตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนสถานศึกษาท่ีได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  
       ตัวชี้วัดท่ี 7 ร๎อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู๎ ภาษาอังกฤษโดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
       ตัวช้ีวัดท่ี 8 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับม.ต๎น ท่ีได๎รับการเตรียมความพร๎อม             
ด๎านการอําน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
       ตัวชี้วัดท่ี 9 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด๎านตํางๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎อง ตามสภาพ ความต๎องการและบริบท
ของแตํละพื้นท่ี ตลอดจน ความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  
3.3 แนวทางการพัฒนา 
     3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
     3.3.2 พัฒนาผ๎ูเรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา 
     3.3.3 พัฒนาผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบ คุณภาพ   
การนิเทศติดตาม) 
     3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร๎าง ความเข๎มแข็ง
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
     3.3.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา 
การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการให๎บริการข๎อมูลทางการศึกษาของสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
     3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ ท่ีหลากหลายให๎เอื้อ ตํอการเรียนรู๎ ตลอดชีวิต 
     3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสํงเสริมเครือขํายความรํวมมือ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     3.4.3 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู๎ สะเต็มศึกษา  
     3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการประเมิน PISA 2021  
     3.4.5 โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21 
     3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสอดคล๎องกับบริบทพื้นท่ี  
     3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
     3.4.9 โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
     3.4.10 โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
     3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒ นาท่ียั่งยืน            
(The Education for Sustainable Development) 
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     3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา      
     3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ และเสริมสร๎างศักยภาพครู  
     3.4.14 โครงการเสริมสร๎างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                
     3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให๎เด็ก ผ๎ูท่ีมีความสามารถพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพ  
     3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
     3.4.17 โครงการพัฒนาผ๎ูมีความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
     3.4.18 โครงการพัฒนาผ๎ูมีความสามารถพิเศษด๎านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 
      3.4.19 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ 
     3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
     3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด๎านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผ๎ูนํา  
     3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
     3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียนด๎านศักยภาพการเรียนรู๎เชิงกระบวนการ สํูความทัดเทียม 
นานาชาติ 
     3.4.24 โครงการครูผ๎ูทรงคุณคําแหํงแผํนดิน  
     3.4.25 โครงการคืนครูให๎นักเรียน  
     3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู๎ภาษาไทย  
     3.4.27 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู๎วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
     3.4.28 โครงการชํวยเหลือกลํุมเปูาหมายทางสังคม 
     3.4.29 โครงการสํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลายเพื่อเอื้อตํอการศึกษา และการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ 
     3.4.30 โครงการสํงเสริมภาษาตํางประเทศท่ีสอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสํูโรงเรียน ในประชาคม
อาเซียน 
     3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
     3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนตามพหุปัญญา  
     3.4.33 โครงการสํงเสริมทักษะพื้นฐานด๎านสุขภาพพลานามัย  
     3.4.34 โครงการพัฒนาเครือขํายและสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศ 
     3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสํูสมรรถนะแขํงขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล 
     3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
     3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
     3.4.38 โครงการสํงเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสํูสากล  
     3.4.39 โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมของชาติ  
     3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
     3.4.41 โครงการนักธุรกิจน๎อยมีคุณธรรม นําสํูเศรษฐกิจสร๎างสรรค์  
     3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และหุํนยนต์ สพฐ.  
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     3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
     3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา        
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํูประสิทธิภา พ          
และประสิทธิผลขององค์กรด๎วยการพัฒนาสมรรถนะ 
    3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
    3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดและหนํวยงานภายนอกเป็นผ๎ูจัด  
    3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต๎นแบบในการยกยํองเชิดชูเกียรติ  
    3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
     3.4.50 โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแขํงขัน ในประชาคมอาเซียน 
    3.4.51 โครงการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
    3.4.52 โครงการจ๎างครูตํางชาติโครงการ English for ALL  
    3.4.53 โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยํางมีคุณภาพ  
    3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลํุมพิเศษ  
    3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
    3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
    3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
    3.4.58 โครงการสํงเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (School as Learning Community)         
เพื่อพัฒนาพลเมืองรุํนใหมํ 
    3.4.59 โครงการเสริมสร๎างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา             
เพื่อการประกันคุณภาพที่ใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน 
 

4. แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4.1 เป้าหมาย 
ผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ี หํางไกลทุรกันดาร 
ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 
 4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดท่ี 1 อัตราการเข๎าเรียนของผ๎ูเรียนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากร  
              กลํุมอายุระดับปฐมวัยเปูาหมาย 100  – ระดับประถมศึกษาเปูาหมาย 100 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร๎อยละ 20 ของนักเรียนท่ีได๎รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
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4.3 แนวทางการพัฒนา 
     4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทําเทียมและเสมอภาค  
     4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชํวงวัย  
     4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน 
     4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข๎อมูลสารสนเทศ ผ๎ูสําเร็จการศึกษา ปพ. 3 
4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
     4.4.1 โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
     4.4.2 โครงการสร๎างโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
     4.4.3 โครงการสนับสนุนผ๎ูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
     4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ  
     4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
     4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
     4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
     4.4.8 โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมอาคารเรียนและส่ิงกํอสร๎างประกอบ  
     4.4.9 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

5. แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5.1 เป้าหมาย 
         สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
     5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
         ตัวชี้วัดท่ี 1  ร๎อยละ  80 ของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก ในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม 
    5.3 แนวทางการพัฒนา 
        สร๎างจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม  
     5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
        5.4.1 โครงการคํายเยาวชนรักษ์พงไพร 
        5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อม ด๎วยการ
ดําเนินกิจกรรมส่ิงแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
        5.4.3 โครงการส่ิงแวดล๎อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ตามเปูาหมาย      
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
        5.4.4 โครงการรักษ์ปุานําน ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
        5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว  
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6. แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    6.1 เป้าหมาย 
                สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการ
รายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
    6.2 ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
         ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปล่ียนให๎เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน เปูาหมาย 2 
         ตัวชี้วัดท่ี 2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน เปูาหมาย 20 
         ตัวช้ีวัดท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคําคะแนนเฉล่ีย การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส    
ของหนํวยงาน (ITA) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
         ตัวชี้วัดท่ี 4 ร๎อยละ 50 ของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต  
         ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษานํารํองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ และความ
คลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
    6.3 แนวทางการพัฒนา 
         6.3.1 สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ 
         6.3.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
         6.3.3 สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
         6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานํารํองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยใช๎พื้นท่ีและสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให๎
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได๎อยํางมีอิสระและคลํองตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง         
พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
    6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
          6.4.1 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
 6.4.2 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม 
          6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ของ สพฐ. 
และหนํวยงานในสังกัด โดยใช๎ระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) 
          6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบ (e-MES) 
 6.4.6 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ให๎โรงเรียนนิติบุคคล 
 6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ     
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
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 6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลํุมโรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
 6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศผ๎ูสําเร็จการศึกษา ปพ.3  
 

9. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

  เพื่อให๎การดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎สํวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดําเนินงานในการจัดทําแผนและงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร๎อมท้ังขับเคล่ือนการดําเนินงานด๎านการศึกษาให๎มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช๎จํายงบประมาณอยํางค๎ุมคํา เพื่อมุํงเปูาหมาย คือ ผ๎ูเรียนทุกชํวงวัย ดังนี้ 

  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กระทรวงศึกษาธิการมุํงมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนํวยงานเจ๎าภาพขับเคล่ือนทุกแผนยํอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู๎ 
และแผนยํอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลท้ังในสํวนนโยบายหลักด๎านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกชํวงวัย และนโยบายเรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนไทยสํูศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ัง
นโยบายและแผนตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง โดยคาดหวังวําผ๎ูเรียนทุกชํวงวัยจะได๎รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี    
คนเกํง มีคุณภาพ และมีความพร๎อมรํวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สํูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนดังนั้น    
ในการเรํงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร๎างความเช่ือมั่นให๎กับสังคม และผลักดันให๎
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ  โดยมุํงปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เชํน ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย ฯลฯ     
ท่ีสามารถลดการใช๎ทรัพยากรทับซ๎อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
เข๎ามาชํวยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  โดยมุํงปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบรํวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช๎จํายอยํางค๎ุมคํา สํงผลให๎ภาคสํวนตําง ๆ  ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและรํวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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  3 .  ปรั บรื้ อและ เป ล่ียนแปลงระบบการบริหาร จัดการและพัฒนากํ า ลั งคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุํงบริหารจัดการอัตรากําลังให๎สอดคล๎องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนา
สมรรถนะและความรู๎ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยมุํงให๎ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
1.2 การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

      2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
3. การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
4. การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพื่มเติม) 
ประกาศ ณ วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
“5.ดําเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว๎าง ท่ีเป็นเงื่อนไขตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษา  
ยกกําลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข๎าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand” โดย 

 ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความรํวมมือกันระหวําง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให๎สามารถดําเนินการท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษาได๎อยํางรวดเร็ว รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให๎ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผํานศูนย์พัฒนศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให๎ครู Up Skill และ Re-Skill 
ของตนเองได๎ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อสํงตํอความรู๎ไปยังผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง และคนท่ีมีคุณภาพ 

 เปิดกว๎าง เสรีทางการศึกษาให๎ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
การศึกษารํวมประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให๎ครอบคลุมผ๎ูเรียนท่ัวประเทศ 
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 พัฒนาครูทุกระดับให๎มีทักษะ ความรู๎ท่ีจําเป็น เพื่อทําหน๎าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

 จัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตผํานเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิด
กว๎างให๎ภาคเอกชนสามารถเข๎ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให๎ผ๎ูเรียน ครู และผ๎ูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผํานแพลตฟอร์มด๎านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

 ให๎ผ๎ูเรียน ครู ผ๎ูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผํานแผนพัฒนารายบุคคลสํู
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

 จัดทํา “คํูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกําหนดให๎ทุกโรงเรียนต๎องมีพื้นฐานท่ีจําเป็น” 

10. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  ตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด๎าน
การศึกษากําหนดให๎มีการพัฒนาเด็กต้ังแตํระดับปฐมวัยให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด๎าน      
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ท่ีตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา    
ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเปูาหมายให๎ผ๎ูเรียนทุกกลํุมวัยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก๎ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย      
ใฝุเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู๎สิทธิและหน๎าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาสทางการศึกษา  
ท่ีมีคุณภาพอยํางเทําเทียมกัน และบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด๎านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผ๎ูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัว
ตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ํา 

2. ด๎านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรํางกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎สมกับวัย 
2.2 ดําเนินการ ให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาตํอ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ สํูความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขํงขันของประเทศ 

http://www.deep.go.th/
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2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกัน
ไมํให๎ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยํางเทําเทียมกัน 

2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผ๎ูด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด๎านคุณภาพ 
3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะท่ีจําเป็น

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 

3.2 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดช้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน 
และการเลือกศึกษาตํอเพื่อการมีงานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเป็น 
ในแตํละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุลทุก
ด๎าน สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผ๎ูเรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าท่ีได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด๎านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือนบนฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 – 3 น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ

เพิ่มความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎รํวมกันกําหนดทิศทาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565   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.สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่ อการบรรลุเปู 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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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์   
 1. ผ๎ูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว  ผ๎ูอื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผ๎ูเรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน ก ารค๎า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 
 4. ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร 
เ ชํนพื้ น ท่ี สู ง  ชายแดน ชาย ฝ่ั งทะ เล และ เกาะแกํ ง  เป็น ต๎น  ไ ด๎รั บก ารบริ การ ด๎ านการ ศึกษา  
ขั้นพื้นฐานอยํางมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 
 

 ตัวชี้วัด 
      1. ร๎อยละของผ๎ูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
        2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนค ติที่ดีตํอบ๎านเมืองมีหลักคิดท่ี
ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผ๎ูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
        3. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีน๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปร เมนทรรามาธ ิบดีศร ีส ินทร  มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิร เกล๎า เจ๎าอยู ํห ัว  และหลักปร ัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เร ียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
        4 .  ร ๎อ ยละขอ ง สถานศึกษา ที ่จ ัดบร รยากาศ สิ ่ง แ วดล๎อม  และจ ัดก ิจก ร รมการ เ ร ียน รู๎  
ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      5. ร๎อยละของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ  ภัยพิบัติตําง ๆเ ป็นต๎น  
 6. ร๎อยละของผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมสอดคล๎องตามความต๎องการ 
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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  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

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

3. ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผ๎ูเรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ท่ีสอดคล๎องกับทักษะท่ีจําเป็น

ในศตวรรษที่ 21  
2. ผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นผํานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน 

(Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 

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
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมท่ีจะพัฒนาตํอยอดไปสํูความเป็นเลิศด๎านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต๎องการและ
ความถนัดของผ๎ูเรียน 
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          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
แนวโน๎มการพัฒนาของระเทศ 
 2. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎อ งกับ
ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคม  
ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 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 
 (2) สํงเสริมให๎ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู๎ จาก“ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูอํานวยการ 
การเรียนรู๎ ผ๎ูให๎คําปรึกษา หรือให๎ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผ๎ูเรียน     
ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร 
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 ตัวชี้วัด 
 1. ร๎อยละของผ๎ูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)  
 2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 
(NT) ผํานเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวํา
ร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา  
 4. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู๎ท่ีเช่ือมโยงสํูอาชีพและ
การมีงานทํา ตามความถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎ 
 1.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
      1) จํานวนสถานศึกษาในสังกัดท่ีผํานเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในโดย
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
      2) จํานวนสถานศึกษาได๎รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก     
ระดับปฐมวัย จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
      3) จํานวนสถานศึกษาได๎รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

     ตัวชี้วัด 
           1. สถานศึกษาในสังกัดท่ีผํานเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ร๎อยละ 100  
              2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีเข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได๎รับการรับรองคุณภาพ            
ตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ  80 ขึ้นไป 
 1.2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
      1) ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์และจิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา   
      2) ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน ช้ัน ป. 3 จํานวน 2  วิชา ได๎แกํ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
      3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test)  
จํานวน   4  สาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษ 

       ตัวชี้วัด 
          1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผํานเกณฑ์การประเมินท้ัง 4 ด๎าน  
            2. ผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน ช้ัน ป.3  เพิ่มข้ึนร๎อยละ 3 ท้ัง 2 วิชา   
         3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติของปีท่ีผํานมา มีคะแนนเฉล่ียท้ัง 4 สาระการเรียนรู๎ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3  จํานวน 7-8 รายการ ได๎แกํ  
                3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ป.6 (4 สาระการเรียนรู๎)    
             3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ม.3 (4 สาระการเรียนรู๎)     
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        1.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
    1) ผลการประเมินความสามารถในการอําน การเขียน และการคิดคํานวณตามจุดเน๎นของ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
   2) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญท่ีจําเป็นในการเรียนรู๎ตามท่ีกําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎แกํ ความสามารถในการส่ือ สาร 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) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
      ตัวชี้วัด 
      1.ผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตรแตํละระดับช้ันผํานเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 90  ขึ้นไป 
        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 ขึ้นไป  
           3. ผ๎ูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีน้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร๎อยละ 90  ขึ้นไป  
              4. ผ๎ูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร๎อยละ 90 ข้ึนไป  
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2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
 2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
               เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด๎าน ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล 

พร๎อมท่ีจะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร๎อยละของผ๎ูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
       3. ร๎อยละของครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูให๎คําปรึกษา
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎ 
       แนวทางการดําเนินการ  
  (1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว๎นปี 
สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
   (2)  สํง เสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื ่อประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง ผู๎ บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมท้ังผ๎ูปกครอง ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  (3) สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผ๎ูชํวยด๎านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู๎ใหมํ ๆ 
เกีย่วกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 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 
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  (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎ 
        (4) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
        (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 
           2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
     แนวทางการดําเนินการ 
   (1) สํงเสริม สนับสนุนใหส๎ถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด๎าน 
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 รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื ่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได๎  
   (4)  สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสํูการประกอบสัมมาอาชีพ 
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   (5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผ๎ูเรียนท่ีมีความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นําไปสํูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออก
กําลังกาย และสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยําง
มีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
  (6)  กํากับ ติดตาม และใหค๎วามชํวยเหลือสถานศึกษา 
 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 

           3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เ 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 
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   (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 
   (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)  สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ด๎านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
           (11)  สํงเสริมและพัฒนาครู ให๎มีความรู๎ความสามารถจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็กได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
           (12)  สํงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู๎สําหรับผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผ๎ูเรียนแตํละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
         (13) สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผํานระบบ Online 
และแบบ Face - to - Face Training 
    (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาข๎อกําหนดด๎าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแหํงชาติ 
        (15) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ต้ังแตํการจัดทําฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึง
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
ความเหลื่อมล้ 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 
 6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของผ๎ูเรียน 
ตัวชี้วัด 
 1. ร๎อยละของผ๎ูเรียนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
       2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ
สภาพข๎อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา และความต๎องการจําเป็นพิเศษสําหรับผ๎ูพิการ 
          3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 
       4. ร๎อยละของครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 
       5. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด 
และพื้นท่ี 
          6. ร๎อยละของสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรี ยนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
          8. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช๎ในการวางแผน
จัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
  แนวทางการดําเนินการ  
  (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น  ภาคเอกชน 

หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่  ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

      (2) จัดทําฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข๎อมูล  ศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน  

 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

  แนวทางการดําเนินการ  
  (1)  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตําง ๆ เชํน 1) มาตรฐานด๎าน

โครงสร๎างพื ้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) 
มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เป็นต๎น การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาด๎านตําง ๆ ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบท
ของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา  

  (2) สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอื่น ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กําหนด โดยเน๎น
สถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีหํางไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

      (3 )  สําน ัก งานเขตพื ้น ที่ก ารศึกษา ดํา เน ินการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

   แนวทางการดําเนินการ  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให๎กับ

ผ๎ูเรียน และสถานศึกษา อยํางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎องกับสถานภาพและพื้นท่ี  
(2) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยําง

อิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูเกี่ยวข๎องในพื้นท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎น
สังกัด 

(3) ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณให๎เด็กวัยเรียนกลํุมขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

(4) สํงเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับ
การใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีความโปรํงใส  
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4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

  แนวทางการดําเนินการ  
   (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
(2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช๎เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) แกํผ๎ูเรียน 
(3) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุ งพัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียน

ท่ีประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) ในการจัดการเรียนรู๎แกํผ๎ูเรียน  
(4) สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผ๎ูเรียนทุกระดับ

ต้ังแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยํางเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู๎
ของตนเองนําไปสํูการสร๎างการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

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

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

  5. ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษา
ในระดับสูงขึน้ 
      ตัวชี้วัด 
  1. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข๎าเรียนในระดับปฐมวัย  
  2. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได๎เข๎าเรียนในช้ัน ป. 1  
  3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ัน ป.6 ท่ีเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  
  4. ร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ัน ม. 3 ท่ีเรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  
  5. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 แล๎วเรียนตํอ ช้ัน ม.1  
  6. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบช้ัน ม. 3 แล๎วเรียนตํอ ช้ัน ม.4 หรือเทียบเทํา   
        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        
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      1.3 จํานวนนักเรียนท่ีเข๎าเรียนระดับช้ัน ม. 4  
  2. จํานวนเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและ สํงเสริม
ให๎ได๎รับการศึกษาตามศักยภาพ   
  3. จํานวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจบหลักสูตรตาม
กําหนดเวลาโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในระดับช้ันท่ีสถานศึกษาเปิดทําการสอน 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสํานึกด๎านการผลิตและบริโภค  
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
 2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูลด๎านความรู๎ 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. มสีถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนํา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม อยํางน๎อยเครือขํายละ 1 โรงเรียน  
 9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการทํานโยบายการจัดซื้อ    
จัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
ตัวชี้วัด 
 1. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและสร๎างจิตสํานึก
ด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมนําไปปฏิบัติท่ีบ๎านและชุมชนเชํน การสํงเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 
         2.  ร๎อยละของสถานศึกษามีการนําขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีการสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน 
       3. ร๎อยละ ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนําขยะมาใช๎ประโยชน์รวมท้ัง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
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       4. ร๎อยละของนักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม เชํน โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
       5. ร๎อยละของสถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 
       6. ร๎อยละของครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย
ด๎านการสร๎างสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมได๎ 
       7. ร๎อยละของครู และนักเรียนสามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ีผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand 4.0 
       8. ระดับความสําเร็จของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานท่ีให๎เป็นสํานักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน (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
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (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 
 9. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม    
บริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (Green office) 
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 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบด๎านการพัฒนา ด๎านการผลิต 
และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท้ังระบบ เชํน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 
 11. สํงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 12. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสํูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล๎อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 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 ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออน ไลน์และนิเทศเชิง
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 ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  มีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด๎านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียน 
 5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
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ตัวชี้วัด 
 1. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการกระจายอาํนาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ
ตามกรอบกฎหมาย 
 2. ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงาน
ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีพร๎อมให๎บริการ สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 
       3. ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา นาํนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
       4. ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       5. ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส 
ในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
       6. ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด๎าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสํูผ๎ูเรียน 
       7.ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านวิชาการ 
ผ๎ูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
       8.ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ นําไปสํูการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สํูผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
       9.ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 
     10. ร๎อยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระ     
ในการบริหารจัดการศึกษา  

  แนวทางการดําเนินการ  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าที่ อํานาจ และโครงสร๎างการกํากับ

ดูแลของสถานศึกษาหรือกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ หน๎าที่และอํานาจ องค์ประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขอ งสถานศึกษา 
หรือของกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให๎คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาหรือกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎มีความหลากหลายและความแตกตํางของ
สถานศึกษารวมถึงความต๎องการและข๎อจํากัดของแตํละพื้นท่ี 
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  (3) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดหาเจ๎าหน๎าที่เพื ่อปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ ด๎านการ เง ิน การบัญชีและพัสดุ และด๎าน
บริหารงานบุคคล เพื่อมิให๎งานดังกลําว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแกํครู ผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 

  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  ข๎อปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับการ
กระจายอํานาจให๎สถานศึกษา หรือกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 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 พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน๎าท่ี 

   (11) สถานศึกษา หรือกลุํม เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทําหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

2.  พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการดําเนินการ  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให๎เป็น
หนํวยงานท่ีทันสมัย มีหน๎าท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช๎ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ ํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรร มและความ
โปรํงใสในการดําเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

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

(4) สํงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area-
based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(5) สํงเสริม การมีสํวนรํวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
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(6) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน 
เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลํุมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต กลํุมโรงเรียน ฯลฯ 

(7) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและพื้นท่ี 

(8) สํงเสริม 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) เช่ือมโยงข๎อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณา
การข๎อมูลภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสําหรับใช๎ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
เดียวและรองรับการทํางานรํวมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลตําง ๆ  

(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 ตลอดจนพัฒนา ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลตั้งแตํระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นําไปสูํการพัฒนา
ฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของประเทศ 
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                    ส่วนที ่3 
                ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 54 วํา“รัฐต๎องดําเนินการ

ให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อยํางมี      
คุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จําย” และคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให๎จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ได๎มีคําส่ังไว๎ในข๎อ 3 วํา “ให๎สํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมํเก็บ
คําใช๎จําย” สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎ตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญ   
ในการพัฒนาประชากร ของชาติให๎เป็น “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา           
มีพัฒนาการท่ีดีรอบด๎านและ มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิต สํูการเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผ๎ูประกอบการ
เกษตรกรยุคใหมํและอื่น ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎ผํานกระบวนการศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายหลักสําคัญท่ีเกีย่วกับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1.น๎อมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎ านการศึกษาของ         
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  วชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มาขับเคล่ือนงาน
ด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม    

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.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
7.แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 9.นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ประกาศ ณ วันท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 10. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพื่มเติม) 
ประกาศ ณ วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 11. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

12. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎กําหนดทิศทางแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาอยํางท่ัวถึง เสมอภาค ได๎มาตรฐาน  
น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ  
 1. จัดการ ศึกษา เพื่ อ เสริ มสร๎ า งความมั่ นคงของสถาบันห ลักของชา ติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 3 .พัฒนา ศักยภาพและ คุณภาพ ผ๎ู เ รี ยน ให๎ มี สม ร ร ถนะตาม ห ลัก สูต รและ คุณ ลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21  
 4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา      
อยํางท่ัวถึงและเทําเทียม 

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

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

“งานได้ผล คนเป็นสุข” : Happiness & Achievement 

ค านิยาม  
  งานได๎ผล  (Achievement)  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 4 จุดเน๎น 16 ตัวช้ีวัด 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
   คนเป็นสุข  (Happiness)  หมายถึง นักเรียน บุคลากรและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder)        
มีความสุขกาย สุขใจ และสุขนิสัย พึงพอใจตํอภาระงานท่ีได๎รับมอบหมาย จงรักภักดีตํอองค์กร เอื้ออาทร       
ตํอเพื่อนมนุษย์ มีวินัย เป็นระเบียบเรียบร๎อย สุภาพอํอนโยน รักความสะอาด ปราศจากเช้ือโรคและอุบัติภัย        
มีขวัญและกําลังใจดี 
 ค่านิยมองค์กร  (Corporate values) 
         “องค์กรเป็นหนึ่ง  เข้าถึงพึ่งได้”  

ค านิยาม 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง” หมายถึง เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน๎าและมีเอกภาพ 
 “เข๎าถึงพึ่งได๎” หมายถึง  ทุกคนได๎รับบริการอยํางท่ัวถึง เทําเทียมกันและพึงพอใจ 
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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 มี สมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร๎อม
ก๎าวสํูสากลนําไปสํูการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 4.ผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจําเป็นพิเศษ (ผ๎ูพิการ) กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาสและกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ี
หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 
 5.ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุเปู 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 
 นโยบาย 
นโยบายท่ี 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
       มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
นโยบายท่ี 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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โมเดลการขับเคลื่อนจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
                                

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ได๎กําหนดโมเดล 
เพื่อขับเคล่ือนจุดเน๎นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดังนี้ 



 

แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
 80 

จุดเนน้และตัวช้ีวัดตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

จุดเน๎นท่ี  1  นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี  มีวินัย ใสํใจส่ิงแวดล๎อม 
       ตัวชี้วัดท่ี  1.1  นักเรียนมีคําดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย                                            
      มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา และมีสุขภาพจิตดี  
       ตัวชี้วัดท่ี  1.2  นักเรียนผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป 
       ตัวชี้วัดท่ี  1.3  นักเรียนผํานการประเมินคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
       ตัวชี้วัดท่ี  1.4  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมอนุรกัษ์ฟื้นฟู และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม 

จุดเน๎นท่ี  2  บุคลากรก๎าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ 
       ตัวชี้วัดท่ี  2.1  บุคลากรได๎รับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี 
       ตัวช้ีวัดท่ี  2.2  บุคลากรสามารถใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม 
       ตัวชี้วัดท่ี  2.3  บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       ตัวชี้วัดท่ี  2.4  บุคลากรได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ     
     

จุดเน๎นท่ี  3  สถานศึกษาสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
       ตัวชี้วัดท่ี  3.1  สถานศึกษามีความสะอาด 
       ตัวชี้วัดท่ี  3.2  สถานศึกษามีความสวยงาม 
       ตัวชี้วัดท่ี  3.3  สถานศึกษามีความปลอดภัย 
                 ตัวชี้วัดท่ี  3.4  สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 
 

จุดเน๎นท่ี  4 หนึ่งสถานศึกษา  หนึ่ง Best  Practice  
      ตัวชี้วัดท่ี  4.1  สถานศึกษามีกระบวนการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ 
      ตัวชี้วัดท่ี  4.2  การมีสํวนรํวมจากผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย ( Stakeholders ) 
      ตัวชี้วัดท่ี  4.3  ผลการดําเนินงานเป็นประโยชน์กับนักเรียน บุคลากร สถานศึกษาและชุมชน 
      ตัวชี้วัดท่ี  4.4  มีการจัดทํารายงาน และมีการเผยแพรํหรือได๎รับรางวัล 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ 
 1. ผ๎ูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว  ผ๎ูอื่น 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 
เชํนพื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 

ตัวชี้วัด 
 1.  ร๎อยละ 100 ของ ผู๎เร ียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ    
  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม       
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
      3. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน๎อมนําพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
      4. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
ให๎ผู ๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 5. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ ภัยพิบัติตําง ๆเป็นต๎น  
 6. ร๎อยละ 95 ของผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส ได๎รับการบริหารด๎านการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมสอดคล๎องตามความต๎องการ 
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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 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ 

 1. ผ๎ูเรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสํูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผ๎ูสร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด 
1. ผ๎ูเรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ท่ีสอดคล๎องกับทักษะท่ีจําเป็นใน

ศตวรรษที่ 21  
2. ผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นทุกคนผํานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน 

(Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร๎อยละ 20 ของผ๎ูเรียนท่ีมีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติประเมิน PISA  
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
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมท่ีจะพัฒนาตํอยอดไปสํูความเป็นเลิศด๎านทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต๎องการและ
ความถนัดของผ๎ูเรียน 
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          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณต้ังแตํจํานวนงบประมาณ       
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผ๎ูเรียนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด๎านระบบบัญชี             
การเบิกจําย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต๎น  เพื ่อกระจายอํานาจให๎สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ           
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางเต็มศักยภาพ 
          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 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับ
แนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ 
 2. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับทักษะ  
ท่ีจําเป็นในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตํละชํวงวัยและนําไปปฏิบัติได๎ 

3. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนําไปสํูการพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพ             
ท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   
 5. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
 6. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูให๎คําปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผ๎ูอํานวยการ   
การเรียนรู๎ 
 7. ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
  1. ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา      
(จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 2. ร๎อยละ 3 ของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 ( O-NET ) ร๎อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
  3. จํานวนผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 4. ร๎อยละ 81 ของนักเรียนท่ีผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
(จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
  5. ร๎อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู       
(จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 6. จํานวนสถานศึกษาท่ีได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 7. ร๎อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาและยกระดับความรู๎ 
ภาษาอังกฤษโดยใช๎ระดับการพัฒนาทางด๎านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 8. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต๎น ท่ีได๎รับการเตรียมความพร๎อม ด๎านการอําน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 9 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด๎านตํางๆ       
เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสอดคล๎อง ตามสภาพ ความต๎องการและบริบท
ของแตํละพื้นท่ี ตลอดจน ความท๎าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

3.3 แนวทางการพัฒนา  (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
    3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA 

พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
    3.3.2 พัฒนาผ๎ูเรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปัญญา 
    3.3.3 พัฒนาผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบ 

คุณภาพการนิเทศติดตาม) 
    3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร๎าง     

ความเข๎มแข็งในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
และสถานศึกษา 
         3.3.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบ
การศึกษา การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการให๎บริการข๎อมูลทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา     
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นโยบายที่  4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน   
                และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

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 และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของผ๎ูเรียน 
 

ตัวชี้วัด 
 1.อัตราการเข๎าเรียนของผ๎ูเรียนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากร (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
กลํุมอายุระดับปฐมวัยเปูาหมาย 100  – ระดับประถมศึกษาเปูาหมาย 100 
 2. ร๎อยละ 20 ของนักเรียนท่ีได๎รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  
(จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
 3. ร๎อยละ 100 ของผ๎ูเรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ
สภาพข๎อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิ ศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ
สถานศึกษา และความต๎องการจําเป็นพิเศษสําหรับผ๎ูพิการ 
       4. ร๎อยละ  100 ของผ๎ูเรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. ร๎อยละ 99 ของครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 
       6. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท 
ขนาด และพื้นท่ี 
 7. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 8.ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนว         
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
          9. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช๎ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 แนวทางการพัฒนา  (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

     4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทําเทียมและเสมอภาค  
     4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชํวงวัย  
     4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน 
     4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข๎อมูลสารสนเทศ ผ๎ูสําเร็จ

การศึกษา ปพ. 3 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         

เป้าประสงค์ 

 1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสํานึกด๎านการผลิตและบริโภค  
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
 2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูลด๎ านความรู๎ เรื่อง      
ฉลากสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

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

7. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงนําขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนํา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม อยํางน๎อยเครือขํายละ 1 โรงเรียน  
 9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการทํานโยบายการจัดซื้อ     
จัดจ๎าง  ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 10. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน ( Sustainable  
Development Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวชี้วัด 
        1. ร๎อยละ  80 ของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อม  (จากแผน 3 ปีสพฐ.) 
        2. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและสร๎างจิตสํานึก
ด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมนําไปปฏิบัติใช๎ท่ีบ๎านและชุมชนเชํน การสํงเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 
     3. ร๎อยละ 100  ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนําขยะมาใช๎ประโยชน์
รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
     4. ร๎อยละ  85 ของนักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
    5. ร๎อยละ 85 ของสถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 
   6. ร๎อยละ 82 ของครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย
ด๎านการสร๎างสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมได๎ 
   7. ร๎อยละ  85 ของครู และนักเรียนสามารถนําส่ือนวัตกรรมท่ีผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand 4.0 
   8. ระดับความสําเร็จระดับท่ี 3 ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานท่ีให๎เป็นสํานักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน (ระดับท่ี 1 พอใช๎ ระดับท่ี 2 ปานกลาง  ระดับท่ี 3  ดีเย่ียม) 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

1. สร๎างจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม  
 2. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดําเนินทางการให๎องค์ความรู๎และสร๎าง
จิตสํานึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 3. จัดทําคํูมือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ  
 4. จัดทําเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนตํ่าและชุมชนคาร์บอนตํ่าและพัฒนาวิทยากรให๎ความรู๎
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สํูสังคมคาร์บอนตํ่า 
 5. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทําหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล๎อมตํอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข๎อมูลสารสนเทศการเก็บข๎อมูลการลดก๏าซ ท่ีมีผลตํอปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เ ชํน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลํอยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสํูชุมชน    
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 6. จัดจ๎างผ๎ูเช่ียวชาญในการจัดทํา Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนตํ่าสํูชุมชนคาร์บอนตํ่า 
 7. พัฒนาตํอยอดและขยายผลการเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม         
ในสถานศึกษา 
 8. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมในสถานศึกษา 
 9. ดําเนินการตํอยอดขยายความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตํอหนํวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
 10. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให๎มีการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม    
บริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม (Green office 
 

 นโยบายที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ 
 1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการ
รายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 2.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ต๎องปรับเปล่ียนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย พร๎อมท่ีจะปรับตัว
ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  มีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด๎านการศึกษา       
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียน 
 5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปล่ียนให๎เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน เปูาหมาย 2 
 2. โครงการของ สพท. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน เปูาหมาย 20 
 3. สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามีคําคะแนนเฉล่ีย การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส             
ของหนํวยงาน ( ITA ) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85    

4. ร๎อยละ 50 ของนักเรียนสังกัด สพป.นศ.4 มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษานํารํองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ และความคลํองตัวในการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
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6. มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 แนวทางการพัฒนา  (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
1. สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา   

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
3. สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนนิ ติบุคคลมีการบริหารและการจัดกา รศึกษาขั้นพื้นฐานได๎            

อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
4. พัฒนาสถานศึกษานํารํองพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยใช๎พื้นท่ีและสถานศึกษาเป็นฐาน          

เพื่อให๎สามารถบริหารและจัดการศึกษาได๎อยํางมีอิสระและคลํองตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ั ง   
พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ 

 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 ได๎จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได๎ผํานกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายหลักสําคัญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา ดังนี้ 

1. น๎อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มาขับเคล่ือนงาน      
ด๎านการศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม    

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. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
7. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 8.  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 9. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564                         
ประกาศ ณ วันท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 10. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพื่มเติม) 
ประกาศ ณ วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 11. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

12. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

เพื่อดําเนินการขับเคล่ือนโยบายสํูการปฏิบัติ ให๎บรรลุเปูาหมาย จุดเน๎น และตัวช้ีวัดท่ีกําหนด ภายใต๎กรอบ
วงเงินงบประมาณท่ีคาดวําจะได๎รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  5,000,000 บาท 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได๎จัดสรรงบประมาณให๎กับรายการตํางๆ  
ท่ีมีความจําเป็นตํอการบริหารงานและการขับเคล่ือนนโยบาย ดังตํอไปนี้     
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1.คําใช๎จํายในการบริหารสํานักงานตามภารกิจและบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
            จํานวน   3,600,000   บาท  

2.คําใช๎จํายในการขับเคล่ือนนโยบายและภารกิจจําเป็นเรํงดํวน        จํานวน     400,000 บาท 
 3. คําใช๎จํายจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน     1,000,000 บาท 
 

          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎กําหนดภารกิจ  กรอบแนวทาง   
การดําเนินงานการขับเคล่ือนนโยบายทางการศึกษาทุกระดับ ให๎สามารถบรร ลุเปูาหมายท่ีกําหนดโดยมี
รายละเอียดของแผนงานโครงการ เปูาหมาย จุดเน๎น ตัวช้ีวัด และกิจกรรมสําคัญ จําแนกตามโครงการและ
กิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564   
ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  ดังนี ้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน รายการที่มีความจ าเป็น จ านวน 10 รายการ 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ  3,600,000  บาท 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน จ านวน 10  รายการ 3,600,000  
 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  จํานวน  11  คน  

 ( คนละ 9,000 บาท/เดือน ) 

  800,000 
  500,000 
200,000 
100,000 
412,000 
100,000 
50,000 

200,000 
50,000 

1,188,000 

 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,600,000  

หมายเหตุ *** ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ 
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2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน  400,000  บาท 

 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

2. คําใช๎จํายในการขับเคล่ือนนโยบายและภารกิจจําเป็น
เรํงดํวน 
 

400,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000  
 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ    1,000,000     บาท  จ านวน    14      โครงการ 

 

ท่ี 
 
 
 
 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /

เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 

สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
เป้าประสงค์ 
สพป. นศ.4 

1. โครงการการจัดงาน 
วันครู ประจําปี พ.ศ. 2564 
 

25,000 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 6 , 7  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 6,7 

2. โครงการการพัฒนาครูเพื่อ
จัดทําหนํวยการเรียนรู๎และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  

48,400 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4 

3. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 

50,000 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1 
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ท่ี 
 
 
 
 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 

สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
เป้าประสงค์ 
สพป.นศ.4 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผ๎ูชํวยสํูการเป็นครูมืออาชีพ 
ประจําปี 2564 
 

47,000 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 6,7 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 6,7 

5. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ทั้งระบบสํูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผ๎ูเรียน
ให๎สอดคล๎องกับศตวรรษ    
ท่ี 21 

 

50,000 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3 

6. โครงการวิจัยพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย สพป.นศ.4 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

86,100 นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1,2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายท่ี 3/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 1,2 

7. โครงการพัฒนาเครือขําย
และแนวทางการขับเคล่ือน
ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4 

66,740 นโยบายท่ี 4/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,7 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 4/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,7 

8. โครงการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 
 

36,380 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2,3,4  
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ท่ี 
 
 
 
 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
นโยบาย /
เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 
 

 

สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด 

 

สอดคล้องกับ
นโยบาย/
เป้าประสงค์ 
สพป. นศ.4 

9. 
 
 
 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

174,500 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

10. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 4  
-กิจกรรมอบรมและศึกษา  
ดูงาน ณ สพป.ชุมพร เขต 2 
และ สพป.เพชรบุรี เขต 1 

54,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

11. 
 
 

โครงการพัฒนาสร๎างความ
เข๎มแข็งกลํุมเครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8 กลํุมเครือขําย 
 

80,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

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.นศ.4 

12. โครงการเสริมสร๎าง
สมรรถนะผ๎ูบริหารและ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสํูทีมท่ีเข๎มแข็ง 
 

101,880 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

13. โครงการการประเมิน
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของ 
ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา 
 

80,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

14. โครงการแผนนิเทศ ติดตาม 
สพป.นครศรีธรรมราช  
เขต 4 
 

100,000 นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายท่ี 6/
เปูาประสงค์ 
ข๎อท่ี 2 

 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000         

 
 

    

   
 
 
 
 



 

แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
 96 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
ที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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โครงการ           การจัดงานวันครู ประจําปี พ.ศ. 2564 
สนองนโยบายที่                    3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าประสงค์                  ข๎อท่ี 6 , 7 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา                                      
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
    กลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวันวิภา   ชะอุํมดี   
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  2563 –  มกราคม  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม  เมื่อวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2499  มีมติกําหนดให๎วันท่ี  16  
มกราคม  ของทุกปีเป็นวันครู  โดยให๎ความสําคัญตํอครู  และอาชีพครูในฐานะท่ีเป็นผ๎ูเสียสละประกอบคุณงาม
ความดี  เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอยํางมาก  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ
ได๎กําหนดจัดงานวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  สํงเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  สํงเสริมสามัคคีธรรม  
ความรํวมมือและความเข๎าใจอันดีระหวํางผ๎ูประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน  ในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติและสังคม  เพื่อธํารงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  และเพื่อสํงเสริม
ให๎ครู  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ประชาชนเห็นความสําคัญและระลึกถึงพระคุณครู  โดยแตํละพื้นท่ีท่ัวประเทศ
ได๎จัดงานวันครูอยํางพร๎อมเพรียงกัน 
 สําหรับการดําเนินการจัดงานวันครู ท่ีแล๎วมา  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  ได๎ดําเนินการเป็น  5  อําเภอ  คือ  อําเภอขนอม  อําเภอสิชล  อําเภอทําศาลา  อําเภอ
นบพิตํา  และอําเภอพรหมคีรี  ซึ่งในปี  2563  ท่ีผํานมาอําเภอขนอม  ใช๎สถานท่ีโรงเรียนชุมชนบ๎านบางโหนด  
อําเภอสิชล   ใช๎สถานท่ีโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  อําเภอทําศาลา  ใช๎สถานท่ีโรงเรียนทําศาลา  อําเภอพรหมคีรี  
ใช๎สถานท่ีโรงเรียนวัดเขาขุนพนม  และอําเภอนบพิตํา  ใช๎สถานท่ีโรงเรียนบ๎านโรงเหล็กเพื่อให๎ความสําคัญและสํงเสริม
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนเห็นความสําคัญและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  
สํงเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จึงได๎จัดทํา
โครงการนี้ขึ้น   

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
      2.2 เพื่อสํงเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  และรณรงค์ให๎สังคมเห็นความสําคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู 
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      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  2564 
จํานวน 2,000 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาในทุกหนํวยงาน       
ท่ีเข๎ารํวมงานวันครู  ประจําปี  2564  เห็นความสําคัญ  ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 

4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ 

ธ.ค.2563 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

2 ประสานงานกับหนํวยงานจัดงานแตํละอําเภอ ม.ค.2564 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

3 ดําเนินการจัดงานวันครูในแตํละอําเภอ ม.ค.2564 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

4 หนํวยจัดงานสรุปผลการดําเนินงานระดับอําเภอ ม.ค.2564 นางวันวิภา   ชะอุํมดี
และคณะทํางาน 

5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 

ม.ค.2564 นางวันวิภา   ชะอุํมดี 
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5.  งบประมาณที่    สพป.นศ.4    สพฐ.     อื่น  ๆ  ระบุ............................................................ 
    จํานวน   80,000  บาท  (ได๎รับจัดสรรจาก สพป.นศ.4   25,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด     
    นครศรีธรรมราช  จํานวน   50,000  บาท สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 5,000 บาท )  
    (ถั่วจํายทุกรายการ) 

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1 อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู
ประจําปี  2564  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  2564  ใน  5  อําเภอ    
รวม  2,000  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
     ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผ๎ูมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาในทุกหนํวยงานท่ีเข๎ารํวมงาน    
วันครู  ประจําปี  2564  เห็นความสําคัญ  ตระหนักในวิชาชีพครู
และระลึกถึงพระคุณครู 

 

ตรวจนับจํานวน
ผ๎ูเข๎ารํวมงาน 

 

แบบสอบถาม 

 

บัญชีลงเวลา 

 
 

แบบสอบถาม 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชน  เห็นความสําคัญ
และระลึกถึงพระคุณครู  โดยเข๎ารํวมกิจกรรมการจัดงานวันครู  ประจําปี 2564  ตามเปูาหมาย 
 7.2  ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก  สามัคคี  ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  องค์กรครู 
 
 
 
   (ลงช่ือ)            ผ๎ูเสนอโครงการ 
             ( นางวันวิภา    ชะอุํมดี ) 
             นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ  
           ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
   (ลงช่ือ)                                                   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
              ( นายอํานาจ    สุทิน ) 
        รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
   (ลงช่ือ) วําท่ีร๎อยโท                                     ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                      
                       ( สุเวศ   กลับศรี ) 

ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ           การพัฒนาครูเพื่อจัดทําหนํวยการเรียนรู๎และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
                               ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร 
สนองนโยบายที่   3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อท่ี 2,3,4 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                       
ลักษณะโครงการ  ใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4                         

 กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสุพิชา  เนตรวรนันท์  นายพงศ์ศักดิ์   กาญจนภักดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – สิงหาคม  2564 

 
1.หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลและเป็นท่ียอมรับวําเป็นภาษาท่ีจําเป็นในการเป็นส่ือกลางในการ 
ส่ือสารกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งต้ังแตํปีพ.ศ.2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ได๎มี
ข๎อตกลง รํวมกันในการเข๎าสํูการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อการ พัฒนาประเทศรํวมกัน ท้ังทางด๎านความมั่นคง 
ด๎าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จําเป็นอยํางยิ่ง ท่ีต๎อง พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ ทันตํอสภาพสังคม                
ท่ีเปล่ียนแปลง ภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะสําคัญประการหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 และเป็นเปูาหมายในการพัฒนา
คุณภาพผ๎ูเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และ
แผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579)  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาประเทศ  สังคมต๎องการทรัพยากรมนุษย์ 
ท่ีมีความรู๎ความสามารถภาษาอังกฤษ  เพื่อแสวงหาความรู๎  และเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลตําง ๆ  รวมท้ังกระบวนการ
ศึกษาโดยใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องชํวยเสริมความสามารถ  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสําคัญทางด๎าน
การติดตํอส่ือสารระหวํางชนชาติตําง ๆ  การใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสาร  จนกลายเป็น
ภาษาสากลนานาชาติ  (English as an international language) ภาษาอังกฤษจัดเป็นส่ือสําคัญนําไปสํู
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานสําคัญทางการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Education Test O-NET) ปีการศึกษา 2560 –2562   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  สาระการเรียนรู๎ท่ี 1 สาระภาษา
เพื่อการส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศและมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด จากการทดสอบ       
ท้ัง  4 สาระ และเป็นสาระท่ีควรเรํงพัฒนา  
 จากความสําคัญของการส่ือสารด๎วยภาษาอังกฤษ และสภาพปัญหาด๎านผลสัมฤทธิ์ O-NET อีกท้ังเพื่อให๎
สนองกลยุทธ์  จุดเน๎นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนั้น จึงเป็นความสําคัญและจําเป็นในการพัฒนาครูผ๎ูสอน ให๎มีความสามารถในการ
จัดทําหนํวยการเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน๎นการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสาร
เพื่อให๎เกิดคุณภาพกับนักเรียน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  4             
ได๎ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานตามบทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนการสํงเสริม สนับสนุน 
การจัดดําเนินงานของสถานศึกษาให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให๎สามารถจัดทําหนํวยการเรียนรู๎ และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  
    2.2 เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ผํานการอบรม  
    2.3 เพื่อให๎ครูผ๎ูชํวยท่ีจบเอกภาษาอังกฤษได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน และนํา
แนวทางไปพัฒนานักเรียน 
    2.4 เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษท่ีมี รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในการจัด      
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําหนํวยการเรียนรู๎และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร สําหรับครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนท่ีมีครูครบช้ันและได๎คะแนนการสอบ     
O-NET เฉล่ียในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาเพื่อการส่ือสารต่ํากวําร๎อยละ 30   จํานวน 30 คน   ระยะเวลา 2 วัน  
          3.1.2 เพื่อสร๎างความตระหนักและสํงเสริมครูผ๎ูชํวยที่จบเอกภาษาอังกฤษให๎มีเครือขํายในการทํางาน 
          3.13 เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษท่ีมี รูป แบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  จัดทําหนํวยการเรียนรู๎และออกแบบกิจกรรม        
นําเทคนิค วิธีการไปจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ไ ด๎ ผํานเกณฑ์การประเมินในระดับนําพอใจ      
อยํางน๎อยร๎อยละ 85 
          3.2.2 ครู ผ๎ูชํวยท่ีจบเอกภาษาอังกฤษ มีแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ                
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู๎  

3.2.3 ครูภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎บรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตร 
3.2.4  ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
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4.  กิจกรรมและแผนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

และออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร :                             
1.1 

 
1.2 

- ประชุมคณะกรรมการ วิทยากรพี่เล้ียงเพื่อวางแผน 
และออกแบบกิจกรรมการอบรม         
-อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการจัดทํา
หนํวยการเรียนรู๎และออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร :                            
(ครูผ๎ูสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ) 
- ดําเนินการตามตารางการอบรม 

มกราคม 2564 นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์ 

1.3  นิเทศ ติดตามการนําหนํวยการเรียนรู๎และกิจกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารลงสํูช้ันเรียน  
- รายงานผลการดําเนินงาน 

มีนาคม 2564 นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์ 
 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับครูผู้ช่วย    
ที่จบเอกภาษาอังกฤษ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์ 
 

3. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูภาษาอังกฤษที่มี
รูปแบบ นวัตกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียน 

พฤษภาคม 
2564 

นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์ 
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5.  งบประมาณที่ใช้      สพป.นศ.4       สพฐ.      อื่น ๆ ระบุ...................................................... 
     จ านวน 48,400 บาท  ( ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5.1 (1) 

 
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการ วิทยากรพี่เลี้ยงเพือ่
วางแผนและออกแบบกิจกรรมในการอบรม       
จ านวน 10 คน 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 10 คน  1 ม้ือ     
ๆ ละ 35 บาท 

   
 
 

350 
 

 

                รวมเงินกิจกรรมท่ี 5.1 (1) 350 - 350 - 
5.1 (2) 

 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้และออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร :  
 ผ๎ูเข๎าอบรม  30 คน คณะวิทยากร วิทยากร    
พี่เล้ียงและคณะทํางาน  20  คน  รวม 50 คน     
เวลา 2 วัน 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 50 คน  4 ม้ือ     
ๆละ 35 บาท  
- คําอาหารกลางวัน  50  คนๆละ 120 บาท 
ตํอมื้อ จํานวน 2 ม้ือ   
- คําตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท  
- คําพาหนะสําหรับวิทยากร กิโลเมตรละ 4 บาท 
- คําท่ีพักสําหรับวิทยากร ห๎องละ 600 บาท  
- คําพาหนะสําหรับวิทยากรพี่เล้ียง จํานวน      
8 คน ตามท่ีจํายจริงคนละ ไมํเกิน 300 บาท 
- คําวัสดุและสําเนาเอกสารในการอบรม 
และจัดทําเกียรติบัตรสําหรับวิทยากร วิทยากร
พี่เล้ียงและผ๎ูเข๎าอบรม  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 

12,000 
 
 

1,000 
600 

2,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,130 

รวมเงินกิจกรรมท่ี 5.1 (2) 
 
 

28,730    3,600 23,000 2,130 
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ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5.1 (3) นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน       

การสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
- คําน้ํามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปนิเทศ
ติดตาม จํานวน 30 โรงเรียน (วันละ 4 โรง) 
- คําเบ้ียเล้ียงสําหรับผ๎ูนิเทศ 
- รายงานผลการนิเทศติดตาม 

 
 

 
 
 
 

  1,920 
 

 
 

4,500 

 

                  รวมเงินกิจกรรมท่ี 5.1 (3)    6,420   1,920 4,500  

5.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับครู
ผู้ช่วยที่จบเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 40 คน  

  1,400  

รวมเงินกิจกรรมท่ี 5.2 1400 - 1,400 - 

5.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูภาษาอังกฤษ
ท่ีมีรูปแบบ นวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการ 
 5 คน  
- คําชดเชยน้ํามันสําหรับคณะกรรมการตามท่ี
จํายจริง คนละไมํเกิน  300  บาท 
- คําอาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการ 
- เกียรติบัตรพร๎อมกรอบและเงินรางวัล 

   
 
 

350 
 

1,500 
 

600 
9,050 

 

รวมเงินกิจกรรม 5.3 11,500 -   11,500 - 
        

รวมเงินทุกกิจกรรม 48,400 
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6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละของครูภาษาอังกฤษได๎จัดทําหนํวยการเรียนรู๎
และออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  
2. ร๎อยละของครูสอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู๎บรรลุ 
    เปูาหมายของหลักสูตร 
3. ร๎อยละของครูภาษาอังกฤษท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผ๎ูสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  จัดการเรียนการ
สอน โดยเน๎นการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารได๎สอดคล๎อง
ตามหลักสูตรในระดับมากขึ้นไป 
2. ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ได๎รับ
การนิเทศติดตาม  
3. ครูผ๎ูสอนภาษาอังกฤษได๎รับการยอมรับและเชิดชู
เกียรต ิ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ          
ของนักเรียนเพิ่มข้ึน        

 
 การนิเทศ ติดตาม 
 
การเยี่ยมช้ัน/สังเกตการสอน 
 
สะท๎อนคิด 
 
อภิปรายรํวมกัน 
 
 
 
 
รายงานผลการปฎิบัติงาน 

 
การทดสอบ 

 

 
แบบประเมินหนํวย
การเรียนรู ๎
แบบนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีปฎิบัติท่ีเป็นเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
 107 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1 ครูภาษาอังกฤษสามารถจัดทําหนํวยการเรียนรู๎และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มขึ้น และ
มีทักษะในการส่ือสารมากขึ้น 
    7.3 ครูภาษาอังกฤษมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถเป็นแบบอยํางและเผยแพรํได๎ 
    7.4 ครูผ๎ูชํวยท่ีจบเอกภาษาอังกฤษมีความรู๎ความเข๎าใจ และนําแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให๎กับนักเรียน 
 
 

    (ลงช่ือ)                ผ๎ูเสนอโครงการ 
         ( นางสุพิชา เนตรวรนันท์ )               

                                                      ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ  
                                           

  (ลงช่ือ)     ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                              ( นางถนอมจิตร งามขํา )    
                          ผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
    (ลงช่ือ)     ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                      

     ( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ) 
            รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
 
 

                                    (ลงช่ือ)  วําท่ีร๎อยโท                       ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
              ( สุเวศ   กลับศรี ) 

                           ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                   ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายท่ี          3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์            
สนองเป้าประสงค์        ข๎อท่ี  1  
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางวิยะดา ไกรสร  น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแก๎ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มุํงสร๎างสังคมไทย ให๎เป็นสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ สร๎างโอกาส ให๎คน
ไทยทุกคน คิดเป็นทําเป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และได๎กําหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ ไว๎ในหมวด 4 มาตรา 24 ความวํา ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับความ
สนใจและ    ความถนัดของนักเรียน ให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู๎มาใช๎ เพื่อปูองกันและแก๎ปัญหา นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551     ได๎กําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรียน 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะสําคัญประการหนึ่ง คือ 
ความสามารถในการคิดของนักเรียนโดยเฉพาะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดอยํางเป็นระบบ เพื่อนําไปสํู  การสร๎าง   องค์ความรู๎ หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได๎ประกาศนโยบาย ปีงบประมาณ 2564 -2565 ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะการคิดขั้น
สูงเพื่อให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ 21  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนครศรีธรรมราช เขต 4 มีโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
จํานวน 132 โรงเรียน มีภารกิจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท้ังด๎านคุณภาพของโรงเรียนและด๎านครู 
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด ต๎องมีการสนับสนุน พัฒนาให๎มีความเข๎มแข็ง    
งานวิชาการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนด แตํอยํางไรก็ตาม     
ผลการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบวํา ครูบางสํวนยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการถํายทอดเนื้อหาวิชาเพียง     
อยํางเดียว นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด นอกจากนี้ผลการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พบวํา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา ยังอยูํในระดับพอใช๎และจําเป็นต๎องมีการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนี้ 
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ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ท้ังระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียรวม 4 วิชายังตํ่ากวําร๎อยละ 50 โดยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวํา
คะแนนระดับประเทศทุกวิชา เมื่อพิจารณาแตํละรายวิชาพบวํากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์
มีคะแนนสูงกวําระดับประเทศอยํางตํอเนื่อง สํวนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ
กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนตํ่ากวําระดับประเทศอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะกลํุม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโลยีเป็นกลํุมสาระการเรียนรู๎ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับปรุงมาตรฐาน
การเรียนรู๎และตัวชี้วัด พ.ศ.2560  
 กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นหนํวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด              
ทุกโรงเรียน ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องพัฒนาสํงเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ด๎านกระบวนการคิดวิเคราะห์             
เพื่อยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป  
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎มีความรู๎ ความสามารถ      
ในการจัดการเรียนรู๎ในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
     2.2 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู๎ในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูผ๎ูสอนกลํุมสาระ     
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ                          
                 3.1.1 กลํุมเปูาหมาย ได๎แกํ  ครู ผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6  ท่ีสนใจเข๎ารํวมโครงการ จํานวน 50 คน 
       3.1.2 ร๎อยละ 80 ของครูผ๎ูสอนกลํุมเปูาหมายมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎       
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
                 3.1.3 ร๎อยละ 80 ของครูผ๎ูสอนกลํุมเปูาหมายสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อ พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ได๎      
            3.1.4 ร๎อยละ 100 ของครูผ๎ูสอนกลํุมเปูาหมายได๎รับการนิเทศ ติดตามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

                   3.2.1 ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ได๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
                 3.2.2 ศึกษานิเทศก์ใช๎กระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1 สํารวจสภาพปัจจุบัน และความต๎องการใน

การจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ของครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ 

มกราคม 2564 นางวิยะดา ไกรสรและคณะ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนใน
การจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห ์

กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา ไกรสรและคณะ 

3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

มีนาคม – กรกฎาคม 
2564 

นางวิยะดา ไกรสรและคณะ 

4 สรุปรายงานผลโครงการ กันยายน 2564 นางวิยะดา ไกรสรและคณะ 
 

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

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแท ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 สํารวจสภาพปัจจุบัน และความต๎องการในการ

จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ของครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ - สําเนาแบบสอบถาม  

 
  
 

1,000 

   
 
 
1,000 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผ๎ูสอนใน
การจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห ์
กลํุมเปูาหมาย ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 70 คน 
- คําอาหารวําง 4 ม้ือๆละ 30 บาท 70 คน  
- คําอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ  ละ 120 บาท  70 คน 
- คําตอบแทนวิทยากรและวิทยากรพี่เล้ียง 
จํานวน 2 วัน  
- คําท่ีพักวิทยากร จํานวน 2 คืน  

 
 
 
 
 

8,400 
16,800 

 
10,000 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

8,400 
16,800 

 
 

1,200 
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ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
- คําพาหนะเดินทางไปราชการของวิทยากร 
- คําสําเนาเอกสารประกอบการประชุม 
- คําวัสดุ 

2,600 
6,000 
4,000 

 2,600  
6,000 

  4,000 
รวมงบประมาณ 50,000 10,000 29,000 11,000 

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 ครูกลํุมเปูาหมายร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาการจัด      
การเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการะบวนการคิดวิเคราะห์ 
     6.1.2 ครูผ๎ูสอนกลํุมเปูาหมายร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
    6.1.3 ครูผ๎ูสอนกลํุมเปูาหมายร๎อยละ 80 สามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ได๎  
     6.1.4 ครูผ๎ูสอนกลํุมเปูาหมายร๎อยละ 100 ได๎รับการนิเทศ 
ติดตามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
 

 
สํารวจข๎อมูล 
 
ทดสอบ 
 
 
ตรวจสอบผลงาน 
 
นิเทศ ติดตาม 

 

 
แบบสํารวจ 
 
แบบทดสอบ 
 
 
เกณฑ์ rubric 
 
แบบนิเทศ 

 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ได๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของมาตรฐานการเรียนรู๎และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  
    6.2.2 ศึกษานิเทศก์ใช๎กระบวนการนิเทศ ติดตามการจัด            
การเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อยํางตํอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 

 
ตรวจสอบข๎อมูล 

 
 
 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสรุปข๎อมูล 

 
 
 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด๎านการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของผ๎ูเรียน 
     7.2 ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู๎พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให๎กับผ๎ูเรียนได๎สอดคล๎อง
กับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
     7.3 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เหมาะสมกับระดับช้ัน 
 
 
     (ลงช่ือ)                      ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                  ( นางวิยะดา ไกรสร ) 

           ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ 

 

     (ลงช่ือ)                                          ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                                   ( นางถนอมจิตร  งามขํา ) 
                                                   ผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

     (ลงช่ือ)             ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

      ( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ) 
                         รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
             (ลงช่ือ) วําท่ีร๎อยโท           ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
 

                    ( สุเวศ  กลับศรี ) 
                                 ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพครูผ๎ูชํวยสํูการเป็นครูมืออาชีพ ประจําปี พ.ศ. 2564 
สนองนโยบายที ่  3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
สนองเป้าประสงค์   ข๎อท่ี  6,7 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                                          
ลักษณะโครงการ  ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                          กลํุมพัฒนาครู ฯ / กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวันวิภา   ชะอุํมดี   นางวิยะดา  ไกรสร 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  2563 –  มิถุนายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาครูผ๎ูได๎รับการบรรจุและแตํงต้ังเป็นครูผ๎ูชํวยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   จําเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องมีการพัฒนาเนื่องจากเป็นการเพิ่มพูนความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ี  ระเบียบกฎหมายการประกอบวิชาชีพ  และด๎านการทักษะการปฏิบัติงาน
อยํางมืออาชีพในทุก ๆ ด๎าน  ไมํวําจะเป็นการพัฒนาการปฏิบัติตน เชํน  การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม      
เจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพครู การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการพัฒนาตนเองด๎านกระบวนการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให๎สามารถนําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาผ๎ูเรียน ได๎อยํางเต็มศักยภาพ  
ซึ่งล๎วนเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถด๎านตําง ๆ ให๎กับครูผ๎ูชํวยและเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์  
และนําความรู๎ตําง ๆ ท่ีได๎รับกลับมาพัฒนาตนเอง  พัฒนากระบวนการ การเรียนการสอน  หรือพัฒนางาน      
ท่ีตนเองรับผิดชอบอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป นั้น 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผ๎ูชํวยสํูการเป็นครูมืออาชีพ ข้ึน  โดยบูรณาการกิจกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพครูผ๎ู ชํวยด๎าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในช้ันเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
ให๎เหมาะสม กับบริบทของแตํละบุคคล  ท้ังนี้  เพื่อให๎ข๎าราชการครูได๎นําความรู๎ท่ีได๎รับมาปฏิบัติหน๎าท่ีให๎เกิด
ประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพตํอตนเอง  ตํอหนํวยงาน  และสํงผลถึงเด็กและเยาวชนของชาติตํอไปในอนาคต  

2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให๎ครูผ๎ูชํวยมีความรู๎  ความเข๎าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม 
2.  เพื่อให๎ครูผ๎ูชํวยมีความรู๎  ความเข๎าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง  ให๎เป็นครูท่ีดีมีคุณลักษณะ        

ท่ีพึงประสงค์  ท้ังรูปลักษณะทางกาย  อารมณ์  สติปัญญาและพฤติกรรมท่ีปรากฏตํอสังคม 
3.  เพื่อให๎ครูผ๎ูชํวยมีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับกับกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ               

สิทธิประโยชน์เกื้อกูล  และสวัสดิการตําง ๆ ไปสํูการปฏิบัติงานปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎อง 
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 4.  เพื่อให๎ครูผ๎ูชํวยมีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการจัดการ  การออกแบบการเรียนรู๎สามารถ 
จัดทํารายงานผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนได๎อยํางเป็นระบบถูกต๎อง 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

         กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพครูผ๎ูชํวย  ด๎านการปฏิบัติตนและด๎านการปฏิบัติงาน  จํานวน  100 คน        

                   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพครูผ๎ูชํวย  ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในช้ันเรียน       

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  จํานวน  100  คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

       ครูผ๎ูชํวยท่ีเข๎ารับการพัฒนาทุกคน  มีวิสัยทัศน์และทัศนคติท่ีดีตํอองค์กร  มีวินัยในตนเอง              

มีความรู๎เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตําง ๆ  มีทักษะในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียน

และทักษะสามารถออกแบบ/สร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในช้ันเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4  รายละเอียดกิจกรรมและแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1-2   
1  เสนอโครงการ/รายละเอียดและขั้นตอนการ
ดําเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 
2563 

 -กลํุมบริหารงานบุคคล 
 -กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

2  แตํงต้ังคณะกรรมการ มกราคม 2564  -กลํุมบริหารงานบุคคล 
 -กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

3  ดําเนินการประชุม มกราคม - 
มิถุนายน 2564 

 -กลํุมบริหารงานบุคคล 
 -กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

4  สรุปผลโครงการ มกราคม - 
มิถุนายน 2564 

 -กลํุมบรหิารงานบุคคล 
 -กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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5.  งบประมาณที่ใช้      สพป.นศ.4       สพฐ.      อื่น ๆ ระบุ ................................................. 
    จ านวน    47,000  บาท  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 100 คน 
จํานวน  2  มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
-คําอาหารกลางวัน   จํานวน  100 คน  
จํานวน 1  มื้อ ๆ ละ 120  บาท 
-คําวิทยากร 
-คําวัสดุ 

23,000  
 
 
 
 

3,000 

 
6,000 

 
12,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 2 
-คําอาหารวํ า งและ เครื่ อ ง ด่ืม  จํ านวน       
100 คน จํานวน  2  มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
-คําอาหารกลางวัน   จํานวน  100  คน  
จํานวน 1  มื้อ ๆ ละ 120  บาท 
-คําวิทยากร 
-คําวัสดุ 

24,000  
 
 
 
 

3,000 

 
6,000 

 
12,000 

 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
รวมงบประมาณ 47,000 6,000 36,000 5,000 

 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผ๎ูชํวยจํานวน 100 คน มีความรู๎และเข๎าใจประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นครูท่ีดี
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.  ครูผ๎ูชํวยจํานวน  100  คน  มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การวั ดผลและประ เมินผล  สามารถออกแบบ/และ
ประเมินผลการเรียนรู๎ในช้ันเรียน สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู๎  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 
 
 
 

 
สอบถาม 

 
 

-ทดสอบ 
-ตรวจผลงาน 

 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินผลงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
ครูผ๎ูชํวยท่ีเข๎ารับการพัฒนาทุกคน  มีวิสัยทัศน์และทัศนคติ  
ท่ีดีตํอองค์กร  มีวินัยในตนเอง  มีความรู๎ เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการตําง ๆ  มีทักษะในการจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับสํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนและทักษะสามารถออกแบบ/
สร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในช้ันเรียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 
สังเกต/สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต/แบบ

สัมภาษณ์/
แบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ครูผ๎ูชํวย  สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสมกับฐานะของตนเองและอยูํในสังคมอยําง   มีความสุข  
ประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํเพื่อนรํวมงาน  และนักเรียน 
     2. ครูผ๎ูชํวยมีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์นโยบายในการจัดการศึกษา
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ท่ีจําเป็นของครู  และนําไปสํูการปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎อง    
    3. ครูผ๎ูชํวยมีทักษะในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ในช้ันเรียนและออกแบบการเรียนรู๎  สามารถ         
จัดรายงานผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนได๎อยํางถูกต๎องสมบูรณ์ 
 

 

(ลงช่ือ)         ผ๎ูเสนอโครงการ 
            ( นางวันวิภา    ชะอุํมดี ) 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
   (ลงช่ือ)                                              ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
            

       ( นายอํานาจ    สุทิน ) 
รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 
   (ลงช่ือ)  วําท่ีร๎อยโท                               ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                             ( สุเวศ   กลับศรี ) 

ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                       พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสํูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ    
        การเตรียมผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21                                    
สนองนโยบายที ่             3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
สนองเป้าประสงค์           ข๎อท่ี  2,3 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดที ่  1  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎   คํูคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ    ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                  กลํุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางชัชลี  ล้ิมโอภาส  นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์  นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 

   นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์  นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม  
ระยะเวลาด าเนินการ    มกราคม  – กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

       โลกสมัยใหมํเต็มไปด๎วยการเปล่ียนแปลงท่ีท๎าทาย อีกท้ังการเปล่ียนแปลงยังเป็นไปอยํางรวดเร็ว 
ทักษะท่ีจําเป็นในสังคมความรู๎ คือทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข๎อมูลขําวสารท่ีมี
อยูํอยํางมากมาย  ไมํใชํทักษะการทํองจําอีกตํอไป  แตํในสภาพปัจจุบันครูผ๎ูสอนสํวนใหญํ  ไมํได๎เน๎นสอน
กระบวนการอันนําไปสํูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า เมื่อเทียบกับนานาประเทศ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
ในยุคนี้จึงควรมุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดการสร๎างทักษะแหํงอนาคตใหมํ  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎  ทักษะ และคุณลักษณะ
ขั้นพื้นฐานท่ีสามารถใช๎ชีวิตได๎ในสังคมปัจจุบัน ได๎อยํางมีคุณภาพ รู๎จักตัวเอง รู๎จักโลกและเปูาหมายในการ
ดําเนินชีวิต  ดังนั้นการสร๎างผ๎ูเรียนให๎มีศักยภาพจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีครูจะต๎องเป็นผ๎ูสร๎างผ๎ูเรียนทุกคนให๎มี
ความรู๎ ความสามารถ และทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
จึงได๎จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบ สํูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผ๎ูเรียน
ให๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21  ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อสํงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎/เผยแพรํเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู๎ และนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู๎ในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21    
          2.2 เพื่อสํงเสริมการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะจําเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์               
คิดสร๎างสรรค์  คิดแก๎ปัญหา  ปรับตัว  ส่ือสาร และทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีประสิทธิผล                       
3. เป้าหมาย  
             3.1 เชิงปริมาณ  
                 1) โรงเรียนกลํุมเปูาหมาย ร๎อยละ 80 พัฒนาศักยภาพครูผ๎ูสอนด๎านการจัดการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎อง
กับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
                 2) ผ๎ูเรียน ร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎แหํงศตวรรษที่ 21 อยูํในระดับดี      
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          3.2 เชิงคุณภาพ 
               1) ครูผ๎ูสอนมีเทคนิค กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษ     
ท่ี 21 ได๎อยํางมีคุณภาพ 
               2) ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมตามวัย 
4. รายละเอียดกิจกรรม 
   ท่ี                ขั้นตอน / กิจกรรม           วัน  เดือน ปี             ผู้รับผิดชอบ 

   1 ประชุมโรงเรียนกลํุมเปูาหมาย มกราคม  2564 นางชัชลี  ล้ิมโอภาส   
นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์  
นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์   
นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม  

   2 โรงเรียนดําเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 

มกราคม –กุมภาพันธ์ 2564 

   3 นิเทศติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ , กรกฎาคม   2564 
   4 แลกเปล่ียนเรียนรู๎/นําเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ กรกฏาคม  2564 

   5 สรุปและรายงานผล กันยายน 2564 

5. งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4  สพฐ.    อืน่  ๆ ................................................................................. 
    จํานวน  50,000 บาท  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 
 

ท่ี รายการ /กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 
 
 
2 
3 
 
4 
 
 
 
5 

 
 

การประชุมโรงเรียนกลํุมเปูาหมาย 
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  (50 x180 x 1) 
- คําวัสดุ /เอกสาร 
 โรงเรียนดําเนินการพฒันาส่ือ นวัตกรรม  
 นิเทศติดตามและประเมินผล 
- คําน้ํามันเช้ือเพลิง/คําชดเชยน้ํามัน/เบี้ยเล้ียง ( 8 โรง 2 ครั้ง ) 
แลกเปล่ียนเรียนรู๎/นําเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ          
(Best Practices) 
- คําอาหารวําง เครื่องด่ืมและอาหารกลางวัน (80x180x1) 
- คําวัสดุ  เอกสาร 

สรุปและรายงานผล 
- คําอาหารวําง เครื่องด่ืมและอาหารกลางวัน (20 x180x1) 
- คําจัดทําเอกสารเผยแพรํ 
 

    16,000 
   

 
- 

5,000 
 

20,400 
 
 
 

8,600 

     
       
 

- 

 
9,000 

 
- 
 

5,000 
 
 

14,400 
 
 

3,600 
 

 
 

 7,000   
    - 

     
  
  
 
 

6,000 
     
      

5,000 

รวมงบประมาณ    50,000 -  32,000 18,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ร๎อยละโรงเรียนมนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎  ท่ี
สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   6.1.2 ร๎อยละนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู๎สอดคล๎อง
แหํงศตวรรษที่  21  
 6.2 คุณภาพ 
   6.2.1 ครูผ๎ูสอนพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ท่ี
สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ได๎อยํางมีคุณภาพ 
   6.2.2 นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู๎สอดคล๎องกับศตวรรษท่ี  21 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ̀ โรงเรียนสํงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทีส่อดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ได๎อยํางมีคุณภาพ 
    7.2  ครูผ๎ูสอนพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษ  ท่ี 21        
ได๎อยํางมีคุณภาพ 
    7.3  นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 เหมาะสมตามบริบท    
 
                                 
      (ลงช่ือ)               ผ๎ูเสนอโครงการ 
          ( นางชัชลี  ล้ิมโอภาส ) 
                                                     ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ  

              (ลงช่ือ)                       ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                               

         ( นางถนอมจิตร  งามขํา )    
                               ผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    (ลงช่ือ)             ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                          
                       ( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ) 
                 รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

                                   (ลงช่ือ)      วําท่ีร๎อยโท                        ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                          ( สุเวศ   กลับศรี ) 
                             ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
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โครงการ            วิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.นศ.4 ประจําปีงบประมาณ 2564 
สนองนโยบายที ่       3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าประสงค์      ข๎อท่ี 1 , 2       
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ คํูคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ       ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                     กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์   นางชัชลี  ล้ิมโอภาส                                       
                                     นายพงศ์ศักด์ิ กาญจนภักดิ์ และนางสาวนิชาภา พิกุลหอม 
ระยะเวลาด าเนินการ       ธันวาคม 2563  - กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนสําคัญในการสนับสนุน 
สํงเสริมให๎สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับสภาพบริบท และถูกต๎องตามหลักการของ
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นการสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กปฐมวัยเห็นคุณคําของตนเองและสังคม เพื่อความ
เป็นมนุษย์    ท่ีสมบรูณ์ ถ๎าเด็กปฐมวัยได๎รับการสํงเสริมท่ีถูกต๎องในชํวงวัยนี้ สามารถจะเพิ่มพัฒนาการทุกด๎าน
ให๎มีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ท่ีสอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสามารถสํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให๎ความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย โดยเน๎น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนในระดับปฐมวัย ซึ่งมุํงเน๎นให๎เด็กได๎รับ  การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงกําหนดโครงการ วิจัยพัฒนา                    
การจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.นศ.4 ประจําปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพื่อสํงเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 
       2.2 เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย และเครือขํายต๎นแบบปฐมวัยพัฒนาความเข๎มแข็งทางวิชาการ
ปฐมวัยที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ และเป็นแหลํงเรียนรู๎ศึกษาดูงานได๎ 
       2.3 เพื่อพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์เรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
       2.4 เพื่อนิเทศติดตามพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจําปีงบประมาณ 2564 
       2.5 เพื่อสรุป และรายงานผลการดําเนินการตามโครงการฯ      
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3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 โรงเรียนทุกโรงสามารถจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย  
สพป.นศ.4 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
           3.1.2  โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย และเครือขํายต๎นแบบทุกโรงพัฒนาความเข๎มแข็งทางวิชาการปฐมวัย      
ท่ีถูกต๎องตามหลักวิชาการ และเป็นแหลํงศึกษาดูงานได๎ 

3.1.3  โรงเรียนทุกโรงสามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์เรียนรู๎   
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได๎  

3.1.4 โรงเรียนทุกโรงได๎รับการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยํางท่ัวถึง 
     3.1.5 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ปฐมวัยครอบคลุม ทุกกิจกรรม        
3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1  โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย  
สพป.นศ.4 ได๎อยํางมีคุณภาพ 
     3.2.2  โรงเรียนในสังกัดพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์เรียนรู๎ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได๎อยํางมีคุณภาพ 

  3.2.3  โรงเรียนในสังกัดพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนปฐมวัยได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
4. รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ตามโครงการ                  
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4           
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแนวทางการประเมิน 
เพื่อขอรับตราพระราชทานบ๎านนักวิทยาศาสตร์
น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2563                                                             
- ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการ            
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย                  
สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2563 (ระยะท่ี 1)  

 

มกราคม 2564 

 

มีนาคม 2564 

 

นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 

นางชัชลี   ล้ิมโอภาส 

นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ 

นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม 

2. 

 

พัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice)           
การจัดประสบการณ์เรียนรู๎ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                                                          
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best practice) การจัดประสบการณ์เรียนรู๎ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

 

 

เมษายน 2564 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

3. พัฒนาขยายโรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย                   
และโรงเรียนเครือขํายต๎นแบบ                                       
- ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จ. ราชบุรี 
และโรงเรียนในจังหวัดใกล๎เคียง                               
- โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย และเครือขํายต๎นแบบ 
ปฏิบัติการทําแผนพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด                                 

พฤษภาคม  2564  

นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 

นางชัชลี   ล้ิมโอภาส 

นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ 

นางสาวอาภรณ์  พิกุลหอม 4. 

 

เก็บรวบรวมข๎อมูล / นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา                          
- นิเทศ ติดตามการใช๎หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560/แผนการจัดประสบการณ์            
การเรียนรู๎ปฐมวัย                                                
- นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4/                
วิทยาการคํานวณระดับปฐมวัย                                                   
- นิเทศ ติดตามการพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best practice) การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎           
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                                               
- นิเทศ ติดตามโรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย และ
เครือขํายต๎นแบบ 

 

มกราคม 2564 

 

มกราคม 2564 

 

กรกฎาคม 2564 

 

กรกฎาคม 2564 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการวิจัย สิงหาคม 2564 
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5. งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4    สพฐ.   อื่น ๆ ระบ ุ .....................................................................   
    จํานวน   86,100 บาท  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ /กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
2 

 

 

 

 

 

3 

    

  

 

พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อยประเทศไทย                                                                                          
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแนวทางการประเมินเพื่อขอรับตรา
พระราชทานบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย สพป.นศ. 4                
ปีการศึกษา 2563                                                                                                                                   
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมวันละ 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท         
(25 x 50 x 2)         
- คําอาหารกลางวัน วันละ 1 ม้ือๆละ 120 บาท (120 x50x 1)                  
2.2 ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2563 
(ระยะท่ี 1)                                                                               
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมวันละ 4 ม้ือๆ ละ 25 บาท         
(25 x 25 x 4)                                   

 - คําอาหารกลางวัน วันละ 2 ม้ือๆละ 120 บาท              
(120 x25x 2)                                                      

 - คําวัสดุ และรายงานผล     

 
พัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                                                          
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืมวันละ2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (25 x 
100 x 2)                                                                  
- คําอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท (120x 100x1)                                       
- คําพาหนะกรรมการประเมิน 1 วัน ( 300 x 15)                                                                   
- ทําไฟล์ข๎อมูล แผํน CD ( 20 × 100 )                                                     
- คําวัสดุ และรายงานผล 
พัฒนาขยายโรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย และโรงเรียนเครือขํายต๎นแบบ                                                                                     
- ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จ. ราชบุรี และโรงเรียนใน
จังหวัดใกล๎เคียง                                                                                            
- โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัย และเครือขํายต๎นแบบ ปฏิบัติการทํา
แผนพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด    **หมายเหตุ  ไมํใช๎งบประมาณ 
สพป.นศ.4        

                    

25,300 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,500 
  

 

 

       

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

                            

                     

 

 

               

 

 

                 

 

 

 
2,500    

 
6,000      

 

 

2,500  

6,000 
 

 

 
 

5,000         
 

12,000  
4,500 

                                                     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,300 
 
 

 

 

2,000 
5,000 
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ท่ี รายการ /กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 

 

 
 

 5 

 

เก็บรวบรวมข๎อมูล / นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา                                       
 - คําเบ้ียเล้ียง  (120 x 15 x 5)                                                              
-  คําพาหนะเทําท่ีจํายจริงไมํเกินโรงละ 100 บาท           
จํานวน 126 โรง  (100 x 126) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการวิจัย                                             
- คําอาหารกลางวัน วันละ 1 ม้ือ ๆ ละ 250 บาท               
(250 x 15 x 1)                                                                   
- คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม วันละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50  บาท      
(50 x 15 x 2)                                                                      
- คําพาหนะ (200 x 15)                                                                       
- คําวัสดุ                                                                                
- คําจัดทําเอกสารสรุป และรายงานผลโครงการ                  
(10 x 120) 

21,600 

 

 
10,700 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                  

 

 

               

 

 

                   

                                               

9,000   

12,600         

3,750  

1,500    

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,250 
1,200 

 
รวมงบประมาณ 86,100 - 68,350 17,750 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 ร๎อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียน
การสอนตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย            
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    6.1.2 ร๎อยละสถานศึกษาสามารถพัฒนาความเข๎มแข็ง
ทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ และเป็น
แหลํงศึกษาดูงานได๎ 
    6.1.3 ร๎อยละสถานศึกษาสามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติ                
ท่ีเป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์                
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ได๎ 
    6.1.4 ร๎อยละสถานศึกษาได๎รับการนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยํางท่ัวถึง 
    6.1.5 ร๎อยละสถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
6.2 คุณภาพ 
    6.2.1 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน               
ตามโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย                
สพป.นศ.4 ได๎อยํางมีคุณภาพ                                 
    6.2.2 สถานศึกษาพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ                 
(Best practice) การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎                
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560           
ได๎อยํางมีคุณภาพ 
    6.2.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนปฐมวัย      
ได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

สังเกต 

 

สอบถาม 

 

สอบถาม 

 

สอบถาม 

สอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1 สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย สพป.นศ.4                       
ได๎อยํางมีคุณภาพ                                                                                                                                     
           7.2 โรงเรียนต๎นแบบปฐมวัยและเครือขํายต๎นแบบพัฒนาความเข๎มแข็งทางวิชาการปฐมวัย ท่ีถูกต๎อง    
ตามหลักวิชาการ และเป็นแหลํงศึกษาดูงานได๎   
  7.3  สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์                
การเรียนรู๎  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได๎อยํางมีคุณภาพ 

 7.4  สถานศึกษาได๎รับการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยํางท่ัวถึง 
 7.5  สถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
           

   (ลงช่ือ)        ผู้เสนอโครงการ 

             ( นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ ) 
                                                     ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ  

               (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                         ( นางถนอมจิตร  งามข า )    
                          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

     (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                      ( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ) 
            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
 

                                    (ลงช่ือ)  ว่าท่ีร้อยโท                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ( สุเวศ  กลับศรี ) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ พัฒนา เครือขํายและแนวทางการขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  

สพป.นครศรีธรรรมราช เขต 4 
สนองนโยบายที ่ 4. ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อท่ี 2,3,7 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ 
                               ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

    กลํุมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายอดิศร อมรเวช นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

2. นางสุรภี พรหมสุข    นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
3. นางวิยะดา ไกรสร    ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ 
4. นางจิตตรอง โสขะรัตน์    นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ          

ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล  

 สภาพสังคมในปัจจุบัน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จําเป็นต๎องมีการปรับตัวเพื่อให๎สามารถ
ดํารงชีวิตได๎อยํางรู๎เทําทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลก กระบวนการศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพและสํงผลตํอพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในสังคมไทย จากการศึกษาข๎อมูลในสํวน
การ ให๎บริ การสาย ดํวน สุขภาพ จิต พบวํ า  1 ใน  3 ของ ผ๎ูใ ช๎บริ การ ท้ั งหมดเป็น เ ด็กและเยาวชน  
อายุ 11-25 ปี ซึ่งปัญหาท่ีพบมาก 5 อันดับ คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาจิตเวช ปัญหา 
ความรัก ปัญหาซึมเศร๎าและปัญหาครอบครัว ท่ีอาจนําไปสํูพฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค์หรือเหตุการณ์ท่ีเป็น
อันตรายการพัฒนาให๎นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ มีสุขภาพท่ีดีท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุํงหวัง โดยผํานกระบวนการทาง
การศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการด๎วยการสํงเสริมสนับสนุนทางการศึกษาให๎กับนักเรียนแล๎ว การปูองกันและ
ชํวยเหลือแก๎ปัญหาตํางๆท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงสําคัญ เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วใน
ทุกมิตินั้น โดยท่ีผ๎ูขับเคล่ือนหลักสําคัญ คือครูผ๎ูสอน ซึ่งจะเป็นด๎านแรกในการสังเกต คัดกรอง นักเรียนท่ีประสบ
ปัญหาทางด๎านจิตใจพร๎อมกับการดําเนินงานรํวมกันในหลายฝุาย  ครู ต๎องเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น 
“Coach” ซึ่งจะต๎องมีทักษะ เทคนิค ความรู๎ ความเข๎าใจในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน อยํางถูกต๎องและมี
ความแมํนยํา มีเครือขํายหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนรํวมกันแก๎ปัญหาของนักเรียนในทุกด๎าน   
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เป็นผ๎ูให๎คําปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผ๎ูอํานวยการการเรียนรู๎ให๎นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพอยําง
สูงสุด เป็นผ๎ูท่ีมีสุขภาพดี ท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ท้ังนี้ในการบริหารจัดการแนว
ทางการสํงเสริม พัฒนา ดูแลชํวยเหลือ และแก๎ไขปัญหาด๎านตํางๆ ของนักเรียนในระดับสถานศึกษาและระดับ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังหนํวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องในพื้นท่ี จะต๎องดําเนินงาน ปฏิบัติงานอยําง
สอดคล๎อง และมีทิศทางเดียวกัน โดยประสานงานความรํวมมือกันท้ัง ครอบครัว ชุมชน หนํวยงานท๎องถิ่นและ
หนํวยงานด๎านสาธารณะสุขในเขตพื้นท่ี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนา เครือขําย
และแนวทางการขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ขึ้นเพื่อเป็นการสร๎าง
ความรํวมมือการขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน กับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องภายในเขตพื้นท่ีการบริการ 
พร๎อมท้ังจัดอบรมพัฒนา ความรู๎ ทักษะการสร๎างเสริมสุขภาวะ และแนวทางการขับเคล่ือนงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอยํางรอบด๎าน ให๎กับบุคลากรครูท่ีรับผิดชอบ โดยจะมีการจัดทําคํูมือเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎มีแนวทางการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ให๎มีทิศทางการปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกัน เพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอยํางสูงสุด 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร๎างความรํวมมือเครือขํายการขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและการสํงเสริม  
สุขภาวะ กับหนํวยงานท่ีรับผิดชอบงานด๎านการดูแล ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียน ภายในพื้นท่ี  
เขตบริการ จํานวน 5 อําเภอและการจัดทํา MOU ประสานงานความรํวมมือในการขับเคล่ือน งานด๎านการ
สํงเสริมสุขภาวะ การดูแล ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียน 

2.2 เพื่อสํงเสริม พัฒนา ความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการสร๎างเสริมสุขภาวะนักเรียน และแนวทาง        
การดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางรอบด๎าน ให๎กับบุคลากรครูที่รับผิดชอบ  

2.3 เพื่อจัดทําคํูมือแนวทางการปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให๎เกิดแนวการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
3. เป้าหมาย  
          3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 มีการสร๎างเครือขํายการขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน กับหนํวยงานท่ี
รับผิดชอบงานด๎านการดูแล ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียน ภายในพื้นท่ีเขตบริการ จํานวน 5 อําเภอ และมี
การจัดทํา MOU ประสานงานความรํวมมือในการขับเคล่ือน งานด๎านการดูแล ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียน 
  3.1.2 บุคลากรครูที่รับผิดชอบด๎านจิตวิทยา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎รับ สํงเสริม พัฒนา ความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างเสริมสุขภาวะนักเรียน และแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
อยํางรอบด๎าน ให๎กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน 
 



 

แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
 129 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการสร๎างเครือขําย
กับหนํวยงานท่ีรับผิดชอบงานด๎านการดูแล ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียน ภายในพื้นท่ีเขตบริการ  จํานวน  
5 อําเภอ ให๎มีระบบการประสานงาน สํงเสริม สนับสนุน สร๎างความเข๎มแข็ง ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
อยํางมี  ประสิทธิภาพ 
  3.2.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีคํูมือแนวทางการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และมีแนวการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
  3.2.3 ครูผ๎ูรับผิดชอบงานด๎านจิตวิทยา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ได๎รับสํงเสริม พัฒนา 
ความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการสร๎างเสริมสุขภาวะนักเรียน และแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางรอบด๎าน 
4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปล่ียน วางแผนการขับเคล่ือน

โรงเรียนสํงเสริมสุขภาวะ สพป.นศ.4 
มกราคม 64 นายอดิศร อมรเวช และ

คณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประสานงาน แจ๎งกลํุมเปูาหมาย  
- เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/สถานท่ีประชุม 
- จัดประชุมตามแผนการปฏิบัติงาน 

2. กิจกรรมที่ 2  ประชุมเครือขํายการขับเคล่ือนระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 

กุมภาพันธ์ - 
เมษายน 64 

นายอดิศร อมรเวช และ
คณะกรรมการดําเนินงาน 

- แตํงต้ังคณะทํางาน 
- ประสานงาน แจ๎งกลํุมเปูาหมาย  
- เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/สถานท่ีประชุม 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําคํูมือแนว

ทางการปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

3. กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานด๎านจิตวิทยา ระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน แกํครูนักจิตวิทยา 

 
 
 

เมษายน – 
กรกฏาคม 64 

 

นายอดิศร อมรเวช และ
คณะกรรมการดําเนินงาน 

- แตํงต้ังคณะทํางาน 
- จัดทําหลักสูตรการอบรม 
- กําหนดปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน 
- ประสานงาน แจ๎งกลํุมเปูาหมาย  
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 
- เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/สถานท่ีอบรม 
- จัดการอบรมตามแผนการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมที่ 4 นิเทศ/ติดตาม การดําเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด 

 
 

สิงหาคม – 
กันยายน 64 

 

นางวิยะดา ไกรสร และ
คณะกรรมการดําเนินงาน 

- แตํงต้ังคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม 
- กําหนดปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน 
- ประสานงาน แจ๎งสถานศึกษาในสังกัด 
- ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตามการดําเนินงานฯ 

5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กันยายน 64   
 

5. งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบุ......................................................................... 
       จํานวน    66,740  บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร๎อยส่ีสิบบาทถ๎วน)   ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปล่ียน วางแผนการขับเคล่ือนโรงเรียนสํงเสริมสุขภาวะ สพป.นศ.4 

- คําอาหารวํางผ๎ูเข๎ารํวมประชุม 
(1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท x 20 คน) 

600   600   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 600  600  
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเครือขํายการขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

- คําอาหารผ๎ูเข๎ารํวมการประชุมและ
คณะกรรมการดําเนินงาน  
(1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 35 คน) 

- คําอาหารวํางผ๎ูเข๎ารํวมประชุมและ
คณะกรรมการดําเนินงาน 
(1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท x 35 คน) 

- คําเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 
- คําจัดทําคํูมือแนวทางการปฏิบัติงาน

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
จํานวน 140 เลํม 

 
 

4,200 
 
 

1,050 
1,770 
2,520 

  
 

4,200 
 
 

1,050 
 

 
 
 
 
 

 
1,770 
2,520 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2    9,540 
 5,250 4,290 
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ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานด๎านจิตวิทยา ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน แกํครูนักจิตวิทยา 

- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําอาหารผ๎ูเข๎ารํวมการอบรม  

(2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 150 คน) 
- คําอาหารวํางผ๎ูเข๎ารํวมอบรม 

(2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท x 150 คน) 
- คําเอกสารอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 

3,600 
 

36,000 
 

9,000 
3,000 

3,600  
 

36,000 
 

9,000 
 

 
 
 
 

 
3,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 51,600 3,600 45,000 3,000 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ/ติดตาม การดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  สถานศึกษาในสังกัด  

- คําชดเชยน้ํามันเช้ือเพลิง 5,000  5,000  

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 5,000  5,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 มีการสร๎างเครือขํายการขับเคล่ือนระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน กับหนํวยงานท่ีรับผิดชอบงานด๎านการ
ดูแล ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียน ภายในพื้นท่ีเขต
บริ ก า ร  จํ า น วน  5  อํ า เภ อ  และมี ก า ร จัด ทํ า  MOU 
ประสานงานความรํวมมือในการขับเคล่ือน งานด๎านการดูแล 
ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็กนักเรียน 
 6.1.2 บุคลากรครูท่ีรับผิดชอบด๎านจิตวิทยา ระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎รับ
สํงเสริม พัฒนา ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างเสริม 
สุขภาวะนักเรียน และแนวทางการดําเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนอยํางรอบด๎าน ให๎กับโรงเรียนในสังกัด   
ทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน 

 

1. ตรวจสอบข๎อมูล 

2. สอบถาม/ประเมิน 

 

 

1. แบบบันทึกข๎อมูล 

2. แบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีการสร๎างเครือขํายกับหนํวยงานท่ี
รับผิดชอบงานด๎านการดูแล ชํวยเหลือและค๎ุมครองเด็ก
นักเรียน ภายในพื้นท่ีเขตบริการ จํานวน 5 อําเภอ ให๎มีระบบ
การประสานงาน สํงเสริม สนับสนุน สร๎างความเข๎มแข็ง 
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2 สถานศึกษาในสังกัด มี คํูมือแนวทางการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และมี
แนวการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
 6.2.3 ครูผ๎ูรับผิดชอบงานด๎านจิตวิทยา ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน ได๎รับสํงเสริม พัฒนา ความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการสร๎างเสริมสุขภาวะนักเรียน และแนวทางการ
ดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางรอบด๎าน และ
ผํานการทดสอบวัดความรู๎ กํอน-หลัง การอบรมฯร๎อยละ 90  

 

1. การทดสอบ 

2. สอบถาม/ประเมิน 

3. นิเทศ ติดตาม 

 

 

 

 

1. แบบทดสอบวัดความรู๎ 

กํอน-หลัง การอบรม 

2. แบบประเมินความ    

พึงพอใจ 

3. แบบบันทึกนิเทศ 

ติดตามผลการดําเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีเครือขํายการขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ภายในพื้นท่ีเขตบริการ จํานวน 5 อําเภอ  

อยํางมีประสิทธิภาพ 
7.2 บุคลากรครูที่รับผิดชอบ เป็น “Coach” ผ๎ูให๎คําปรึกษานักเรียนและสามารถนําความรู๎ไปพัฒนางาน

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางรอบด๎าน โดยเกิดประโยชน์สูงสุดตํอผ๎ูเรียน 
7.3  มีสถานศึกษาต๎นแบบโรงเรียนสํงเสริมสุขภาวะ เป็นสถานศึกษา ท่ีเผยแพรํข๎อมูลขยายผลตํอ

สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด  
7.4  ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาศักยภาพและสามารถแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งภายในจิตใจ ให๎เผชิญปัญหาใน

การใช๎ชีวิตประจําวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพที่ดีในทุกด๎าน 
7.5 สํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 4 มี คํูมือแนวทาง  

การปฏิบัติงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให๎เกิดแนวการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
                                       

(ลงช่ือ)       ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                                               ( นายอดิศร อมรเวช ) 
                                     นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
                                  (ลงช่ือ)                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                                              ( นางสุรภี พรหมสุข ) 
                                                          นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
     ปฏิบัติหน๎าท่ี ผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
 

           (ลงช่ือ)                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                ( นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ) 

                        รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 
 

                                 (ลงช่ือ) วําท่ีร๎อยโท     ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                 ( สุเวศ กลับศรี ) 

                              ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โคร โครงการ  ตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 2563 - กันยายน 2564 
............................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมือง ท่ีดี พ.ศ. 2546 ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัด
วางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน พ.ศ. 2552  
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการตรวจสอบภายในของ สํวน
ราชการ พ.ศ. 2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับและติดตามให๎งานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   มีการรายงานผลอยํางเป็นระบบ  การปฏิบัติเป็นไปอยํางตํอเนื่อง  และเพื่อให๎สํวนราชการ       
มีระบบควบคุมภายในท่ีดีมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานท่ีดีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี  การใช๎จํายงบประมาณ หรือทรัพยากรอื่น
เป็นไปอยํางประหยัด  ค๎ุมค๎า  โปรํงใส  และสามารถตรวจสอบได๎ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได๎จัดทํา โครงการตรวจสอบ
ภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสอดรับกับแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  และตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานประจําปีและ
รายงานผลการดําเนินงานตํอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร๎อมท้ังพัฒนาผ๎ูตรวจสอบภายใน
ให๎มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  การดําเนินงานตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กําหนดตรวจสอบ
หนํวยรับตรวจในสังกัด จํานวน  50  แหํง  เพื่อเป็นการสํงเสริมความเข๎มแข็ง  ชํวยเหลือ  สนับสนุนให๎หนํวยงาน
ในสังกัดดําเนินงานตามกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  โปรํงใส  ปูองกันการประพฤติมิชอบ ลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นและสามารถดําเนินงานได๎อยํางมีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให๎หนํวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแนวทางและตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
2.2  เพื่อให๎มั่นใจวําหนํวยรับตรวจ มีการเบิกจํายเงินถูกต๎อง เป็นไปตามระเบียบและมีระบบการ

ควบคุมการเบิกจํายเงินท่ีรัดกุมเพียงพอ มีการจัดหาพัสดุได๎ถูกต๎องตามระ เบียบกฎหมาย ข๎อบังคับ 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  50  แหํง 
  3.1.2  หนํวยรับตรวจจํานวน  50  แหํง  ได๎รับการตรวจสอบและได๎รับทราบผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองและได๎รับข๎อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ 

3.2  เชิงคุณภาพ  
         3.2.1  หนํวยรับตรวจจํานวน   50  แหํง ได๎รับการชํวยเหลือ  ติดตามการดําเนินงานให๎มี
คุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ 
         3.2.2  หนํวยรับตรวจจํานวน  50  แหํง  มีความพร๎อมและความเข๎มแข็งในการบริหารและ
ดําเนินงานตามกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  โปรํงใส  ปูองกันการประพฤติมิชอบ  ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น  
สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล 
  3.3.3  ผ๎ูตรวจสอบภายในมีความรู๎ใช๎ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏบิัติการประจ าปงบบประมาณ พ.ศ.2564                           สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
 136 

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

สาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี  4/63 
18-25  ต.ค 2563 สมใจ  ศรีธรรมธร 

2 ตรวจสอบสถานศึกษาจํานวน  35  แหํง 
2.1  ตรวจสอบการเงินบัญชีสถานศึกษา 
2.2  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎าง 

1 พ.ย.2563 – 
เม.ย. 2564 

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

3 ตรวจสอบการใช๎คําสาธารณูปโภคและหนี้ค๎างชําระ    
คําสาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี  1/64 

17-25  มี.ค. 2564 สมใจ  ศรีธรรมธร 

4 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปีรอบ  6  เดือน  ในระบบ  ARS 

1  -  30  เม.ย.
2564 

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

5 ตรวจสอบสถานศึกษา   จํานวน  5  แหํง  โครงการ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาต้ังแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(โครงการตรวจรํวมกับ สพฐ.) 

เม.ย. – มิ.ย. 2564 นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

6 ตรวจสอบการใช๎คําสาธารณูปโภคและหนี้ค๎างชําระคํา
สาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี  2/64 

17 – 25 เม.ย.  
2564 

สมใจ  ศรีธรรมธร 

7 ตรวจสอบสถานศึกษาจํานวน  10  แหํง 
7.1  ตรวจสอบการเงินบัญชีสถานศึกษา 
7.2  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎าง 

1 ก.ค. – 31 ส.ค.   
2564  

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

8 ตรวจสอบการใช๎คําสาธารณูปโภคและหนี้ค๎างชําระคํา
สาธารณูปโภครายงาน สพฐ. ไตรมาสท่ี 3/64 
 

18- 25 ก.ค. 2564 สมใจ  ศรีธรรมธร 

9 รํวมประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู๎ รับการพัฒนา          
ผ๎ูตรวจสอบภายในเครือขํายท่ี 5 

ส.ค –  ก.ย 2564 นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

10 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปีรอบ  12  เดือน  ในระบบ  ARS 

20 ก.ย – 15 ต.ค. 
2564 

นันทนา  เสนล้ิน 
สมใจ  ศรีธรรมธร 

11 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

15 – 30 ก.ย. 
2564 

นันทนา  เสนล้ิน 
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5.  งบประมาณที่ใช้   สพป. นศ. 4    สพฐ.    อื่น ๆ ระบุ................................................................ 
     จํานวน  36,380  บาท  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ดําเนินการตรวจสอบสถานศึกษา 50 แหํง 

   -  คําน้ํามันเช้ือเพลิง/คําพาหนะ 
   -  คําเบ้ียเล้ียง 3 คน 53 วัน ๆ  ละ 120 บาท 

 
12,500 
19,080 

  
 
19,080 

 
12,500 

2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู๎กับกลํุมเครือขําย       
ผ๎ูตรวจสอบภายใน 
   -  คําท่ีพัก  2  คืน 
   -  คําอาหาร/อาหารวํางเครื่องด่ืม 

 
 
 2,400 
 2,400 

  
 
 2,400 
 2,400 

 

 รวมงบประมาณ 36,380 - 23,880 12,500 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1  เชิงปริมาณ 
     6.1.1  หนํวยตรวจสอบได๎ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให๎หนํวยรับตรวจทราบจํานวน 50  แหํง 
     6.1.2  หนํวยรับตรวจจํานวน  50  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 
  
-  การประชุม/
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
 -  ติดตามผล 
 -  ตรวจเอกสาร 
 -  ติดตามผล 
 -  ตรวจเอกสาร 
 
 -  รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 

 
-  กระดาษทําการเก็บข๎อมูล  
การตรวจสอบ 
-  รายงานผลการตรวจสอบ 
-  กระดาษทําการเก็บข๎อมูล
การตรวจสอบ 
-  รายงานผลการตรวจสอบ 
-  การเข๎าประชุม 
 
-  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี 
-  ผลการดําเนินงานของ
หนํวยรับตรวจ 
-  รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สถานศึกษาได๎รับการตรวจสอบ ติดตาม ชํวยเหลือ แนะนําการปฏิบัติงาน  จํานวน  50  แหํง 
ครบถ๎วนตามแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีกําหนด 

7.2  สถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงาน และได๎นําข๎อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบไป
ปรับปรุงแก๎ไข ให๎ครบถ๎วนถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย ข๎อบังคับ และมติท่ีเกี่ยวข๎อง 

7.3  สถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน และนําไปใช๎ในการปรั บปรุงพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานได๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7.4  ผ๎ูบังคับบัญชาทราบผลการปฏิบัติงานพร๎อมปัญหาและอุปสรรคของสถานศึกษา และสามารถนํา
ข๎อมูลไปใช๎ในการบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7.5  ผ๎ูตรวจสอบภายในได๎รับการพัฒนา และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
   (ลงช่ือ)                                                  ผ๎ูเสนอโครงการ 
                     ( นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร ) 
      นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ 
 

(ลงช่ือ)                                                 ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                      ( นางนันทนา   เสนล้ิน ) 
      ผ๎ูอํานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 
 
 

(ลงช่ือ)  วําท่ีร๎อยโท                                   ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
         ( สุเวศ  กลับศรี )               

            ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สนองนโยบายที ่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อท่ี   2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม
             ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลํุมนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางน๎อย  ไทยราช 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563  –  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นหนํวยงานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงต๎องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริบทของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กิจกรรม/โครงการ และ
งบประมาณ ท่ีจะต๎องดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ นั้น ๆ  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีหน๎าท่ีในการ สํงเสริม สนับสนุน 
และรํวมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต๎องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให๎เกิดความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
โดยการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อกําหนดนโยบาย เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินการ ให๎สอดคล๎องกับหนํวยงาน             
ต๎นสังกัด และบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           2.2 เพื่อปูองกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการทํางานไว๎ลํวงหน๎า 
           2.3 เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเรํงดํวนของกิจกรรม/โครงการไว๎ลํวงหน๎า               
           2.4 เพื่อให๎แผนท่ีวางไว๎มีความเป็นไปได๎และใกล๎เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให๎มากท่ีสุด      
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3. เป้าหมาย  

           3.1 เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 ผ๎ูเข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 70  คน 
       3.1.2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จํานวน  25   เลํม       
  3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 ผ๎ูบริหารใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการวางแผน กํากับ ติดตามผลการขับเคล่ือนนโย บาย 
จุดเน๎น ด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
        3.2.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานขับเคล่ือน
นโยบาย  จุดเน๎น ด๎านการศึกษาสํูการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

พฤศจิกายน  2563 นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน 
นางน๎อย  ไทยราช 

2. แตํงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน 2563 นางน๎อย  ไทยราช 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน  - ธันวาคม 
2563  

คณะกรรมการ ฯ  

4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

ธันวาคม  2563 –   
กุมภาพันธ์  2564 

คณะกรรมการ  ฯ 

5. นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นชอบแผน 
ปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กุมภาพันธ์  – มีนาคม 
2564 

นางน๎อย  ไทยราช 

   6. จัดพิมพ์  ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

มีนาคม – เมษายน 
2564 

นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน 
นางน๎อย  ไทยราช 

   7. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและแจกผ๎ูเกี่ยวข๎องและเผยแพรํ
สาธารณชน 

พฤษภาคม  2564 นางน๎อย  ไทยราช 

   8. 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน  2564 นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน 
นางน๎อย  ไทยราช 
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5. งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบุ.......................................................................... 

   จํานวน   174,500   บาท  (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                        
( งบประมาณ  167,000   บาท ) 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จํานวน  2  วัน 
-คําอาหารกลางวัน จํานวน  2  มื้อ  
มื้อละ 250 บาท ( 70 x 250 x 2)  
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 4  มื้อ 
มื้อละ 50  บาท ( 70 x 50 x 4) 
- คําอาหารเย็น จํานวน  1  มื้อ ๆ ละ 
300  บาท (70 x 300 x 1) 
- คําท่ีพัก จํานวน 1 คืน ๆ ละ 1,200 บาท  
(35  ห๎อง x 1,200 x 1) 
-คําน้ํามันเช้ือเพลิง 
-คําพาหนะสําหรับผ๎ูเข๎าประชุม 
- คําวัสดุ 

167,000   

                   
35,000 

 
       14,000 

 
21,000        

 

42,000 
 

3,000  
42,000        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10,000 

 

กิจกรรมที่ 2  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ( งบประมาณ  7,500 บาท ) 

 คําจ๎างจัดทําเอกสาร 
-แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  จํานวน  25  เลํม  
เลํมละ 300  บาท  (25 x 300)     

7,500    

7,500 

      รวมงบประมาณ 174,500 - 157,000 17,500 
 

หมายเหตุ  คําพาหนะสําหรับผ๎ูเข๎าประชุม  ตามท่ีจํายจริง / ตามระเบียบ ฯ แตํไมํเกินคนละ  600  บาท 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1  ร๎อยละของผ๎ูเข๎าประชุม 
     6.1.2 จํานวนแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     ร๎อยละ 80 ของกิจกรรม / โครงการ เป็นไปตาม  
นโยบาย จุดเน๎นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และดําเนินการตาม
ปฏิทินท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564    

 
นับจํานวน 
ตรวจรับเอกสาร 
 
ติดตาม  ตรวจสอบ 
 
 

 
บัญชีลงเวลา 
แบบตรวจรับเอกสาร 
 
แบบกํากับ ติดตาม 
แบบรายงานผล
โครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       7.1 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
       7.2 สถานศึกษาใช๎แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นแนวทางในการจัดทําแผนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
                                            

     (ลงช่ือ)                                    ผ๎ูเสนอโครงการ 

                                                               ( นางน๎อย   ไทยราช ) 

                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

 

                                    (ลงช่ือ)                      ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                                              ( นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน ) 
                                                        ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน 

   (ลงช่ือ)          ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  

                                                       ( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ) 
                                รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต                          

                                           

                                            (ลงช่ือ)  วําท่ีร๎อยโท                           ผ๎ูอนุมัติโครงการ                                         

                                                                       ( สุเวศ  กลับศรี ) 
                                     ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพข๎าราชการครูและบุคลากร  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประจําปีงบประมาณ 2564 
สนองนโยบายที ่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ ข๎อท่ี  2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  3  การพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลํุมบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันวิภา   ชะอุํมดี   
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน –  ธันวาคม  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนายุคใหมํเป็นการพัฒนามนุษย์  โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา คือ การเปิดโอกาสให๎
แตํละคนใช๎ศักยภาพในการพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มท่ี “มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ไมํใชํเป็น
เครื่องมือ ท่ีถูกใช๎เพื่อผลประโยชน์การพัฒนา  การพัฒนาวัตถุมากขึ้น แตํความเป็นมนุษย์สูญหายไป “คน” เป็น
ท้ังเปูาหมายสุดท๎ายท่ีจะได๎รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา  และเป็นผ๎ูขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อ
ไปสํูเปูาหมายท่ีต๎องการ  จึงต๎องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอยํางสมดุลท้ังจิตใจ  รํางกาย  ความรู๎และทักษะ
ความสามารถ  ให๎คนพร๎อมเผชิญตํอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  ดํารงชีวิตอยํางมีศักด์ิศรีและมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  อยูํในครอบครัวท่ีอบอุํนและสังคมท่ีสงบสันติ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีความมุํงหมายให๎ข๎าราชการอันเป็น
กลไกสําคัญของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ  ให๎เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเพื่อ
สํงผลให๎เกิดการพัฒนาองค์รวมของประเทศชาติ  จึงเห็นวําบุคลากรเป็นกลไกสําคัญตํอการพัฒนา ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจะเป็นสํวนหนึ่งท่ีจะทําให๎ผลการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุํงหมายของงานได๎เป็นอยํางดี       
ผลการดําเนินงานก็จะมีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได๎รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู๎ 
ทักษะและปรับเปล่ียนทัศนคติในการปฏิบัติราชการให๎มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลมุํงผลสัมฤทธิ์                               
สํูความเป็นเลิศ 
 2.2 เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได๎ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู๎ กับ
บุคลากรตํางหนํวยงาน 
 2.3 เพื่อสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากร  ได๎มีการจัดการเรียนรู๎  มีความเข๎าใจ เสริมสร๎างจิตสํานึก    
มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน  และรํวมกันแก๎ไขปัญหาเพื่อลดข๎อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรได๎สร๎างความสัมพันธ์กันระหวํางในองค์กร โดยการเช่ือมสัมพันธ์
ไมตรีแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน๎าท่ีให๎มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น   
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

        ข๎าราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
จํานวน  250  คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4        
มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานกว๎างไกลและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพ 
       3.2.2 บุคลากรทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม  เกิดความรู๎ความเข๎าใจ นําความรู๎ท่ีได๎จากโครงการพัฒนา
งานได๎อยํางเป็นรูปธรรม และมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้น 
 

4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2563 นางวันวิภา   ชะอุํมดี 

2 แตํงต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2563 นางวันวิภา   ชะอุํมดี 

3 แจ๎งบุคลากรในสังกัดทราบ พฤศจิกายน 2563 กลํุมพัฒนาครูฯ 

4 ดําเนินการตามโครงการ ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563 

กลํุมพัฒนาครูฯ 

5 สรุปผลการดําเนินงาน ภายในเดือน
ธันวาคม  2563 

กลํุมพัฒนาครูฯ 
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5.  งบประมาณที่    สพป.นศ.4    สพฐ.   อื่น  ๆ  ระบุ................................................................... 
    จํานวน   54,000.-  บาท  (ถ่ัวจํายทุกรายการ)   

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมที่ 1   
ดําเนินการอบรมและศึกษาดูงาน  ณ สพป.ชุมพร       
เขต 2  และ สพป.เพชรบุรี เขต 1 จํานวน  37 คน   
1.1  คําท่ีพัก  จํานวน  1 คืน จํานวน 19 ห๎อง          

ห๎องละ  650 บาท  
1.2 คําเบ้ียเล้ียง  
1.3 คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 2 ม้ือ  

มื้อละ 35 บาท 
1.4  คําจ๎างเหมารถปรับอากาศ   

จํานวน 1  คัน ๆ ละ 14,000 บาท  
จํานวน  2 วัน 

  

54,000   
 
 

12,350 
 

11,060 
2,590 

 
28,000 

 

 
 
 
 

 รวมงบประมาณ 54,000 - 54,000 - 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1  เชิงปริมาณ 

      ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เข๎ารํวมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไมํน๎อยกวําร๎อยละ  98 
6.2  เชิงคุณภาพ 
     6.2.1  ข๎าราชการครูและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ได๎รับการพัฒนาความรู๎เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  
กําหนด และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตํอองค์กร 

 

ตรวจสอบรายช่ือ 

 

 

 

สอบถาม  สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

 

 

สังเกต 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ข๎าราชการครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาชีพ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎มีความพร๎อมและ
นําความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ในการปฏิบัติงาน                     
 7.2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  มีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพ 
  
 
   (ลงช่ือ)            ผ๎ูเสนอโครงการ 
           ( นางวันวิภา    ชะอุํมดี ) 
             นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน๎าผ๎ูอํานวยการกลํุมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
   (ลงช่ือ)                                                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
              ( นายอํานาจ   สุทิน ) 
             รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

 
   (ลงช่ือ)                                                 ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
               ( นายอํานาจ  สุทิน ) 
      รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รักษาราชการแทน 
                           ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                   พัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 กลํุมเครือขําย 
สนองนโยบายท่ี          6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา            
สนองเป้าประสงค์        ข๎อท่ี  2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎
             ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                กลํุม นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางน๎อย  ไทยราช 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2563 –  กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด๎วยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และสถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด    

มีความเห็นชอบรํวมกัน ในการจัดต้ังกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช๎เป็นแนวดําเนินการของความ
รํวมมือ ประสานงาน สํงเสริม สนับสนุน ชํวยเหลือซึ่งกันและกันของโรงเรียนภายในเครือขําย ทางด๎านวิชาการ 
เพื่อต๎องการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นการตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิรูปการศึกษา ตลอดถึงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม  

 ท้ังนี้ สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง และกลํุมสํงเสริมประสิทธิภาพประเภทท่ีสองยังคงมีอํานาจหน๎าท่ีตาม
กฎกระทรวง วําด๎วยการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและ                 
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ข๎อ 4 และ ข๎อ 5 ตํอไป  

2.วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อให๎การบริหารจัดการกลํุมเครือขํายมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษา 

     2.2  เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการให๎กับโรงเรียนท่ีเป็นท่ีต้ังกลํุมเครือขําย และประธานกลํุม

เครือขาํย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ                          
                3.1.1 ประธานกลํุมเครือขํายทุกกลํุมเครือขํายได๎เข๎ารํวมประชุมในทุกกิจกรรมท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชิญเข๎ารํวมประชุม 
       3.1.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรในกลํุมเครือขํายทุกคนได๎รํวมกันขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2 เชิงคุณภาพ 

                   3.2.1 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ภายในกลํุม  
 เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
       3.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียนในกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       3.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

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

1 ประชุม รอง ผอ.สพป. , ผอ.กลํุม / หนํวย 
และประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อวางแผนรํวมกัน ในการดําเนิน
กิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากับ
กลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

พฤศจิกายน 2563 ผอ.สพป.นศ.4 

2 จัดสรรงบประมาณเป็นคําตอบแทนใช๎สอย  
ในการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ในการขับเคล่ือน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็น
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
ประธานกลํุมเครือขําย  ณ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    
เขต 4  จํานวน  8  กลํุมเครือขําย   

ธันวาคม  2563 นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ 

  3 
 

นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

มกราคม – สิงหาคม 

2564 

-รอง ผอ.สพป.นศ.4 ท่ีเป็น
ท่ีปรึกษากลํุมเครือขําย 
-ศึกษานิเทศก์ผ๎ู
ประสานงานกลํุมเครือขําย 

4 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน  2564 นางน๎อย  ไทยราช  
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5. งบประมาณที่ใช้   สพป.นศ.4   สพฐ.   อื่น ๆ ระบ ุ..................................................................... 
   จํานวน  80,000  บาท (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 จัดสรรงบประมาณเป็นคําตอบแทนใช๎

สอยในการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ         
ในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมของเครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็น
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
ประธานกลํุมเครือขําย ณ สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  รวม 8 กลํุม
เครือขําย  ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ๎านเขาหัวช๎าง 
   (กลํุมเครือขํายขนอม) 
2. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
   (กลํุมเครือขําย สิชล 1) 
3. โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร  
   (กลํุมเครือขําย สิชล  2) 
4. โรงเรียนบ๎านคลองแคว  
   (กลํุมเครือขํายพรหมคีรี) 
5. โรงเรียนบ๎านโรงเหล็ก   
   (กลํุมเครือขํายนบพิตํา) 
6. โรงเรียนวัดดอนใคร 
   (กลํุมเครือขํายทําศาลา 1) 
7. โรงเรียนทําศาลา  
    (กลํุมเครือขํายทําศาลา 2 ) 
8.  โรงเรียนวัดหญ๎าปล๎อง 
    (กลํุมเครือขํายทําศาลา 3) 

80,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 

 

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

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 ประธานกลํุมเครือขํายทุกกลํุมเครือขํายได๎เข๎ารํวมประชุม ในทุก
กิจกรรมท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชิญเข๎ารํวมประชุม      
     6.1.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรในกลํุมเครือขํายทุกคน ได๎รํวมกัน
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในโรงเรียนภายในกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                             
     6.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียนในกลํุมเครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา                            
     6.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     

 
สํารวจข๎อมูล 
 
 
 
 
การรายงานผล
โครงการ 
 

 
แบบสํารวจ 

 
 
 
 

แบบรายงานผล
โครงการ 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 การบริหารจัดการของกลํุมเครือขําย ตอบสนองและบรรลุผลตามจุดเน๎นของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
     7.2 การบริหารจัดการของกลํุมเครือขํายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น     
                 

     (ลงช่ือ)                           ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                  ( นางน๎อย  ไทยราช ) 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
 

     (ลงช่ือ)                                           ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                                     ( นายจารุวัฒน์  เสนล้ิน ) 
                                                              ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน 

     (ลงช่ือ)     ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

      ( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ) 
          รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
     (ลงช่ือ) วําท่ีร๎อยโท   ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                      
           ( สุเวศ   กลับศรี ) 
                                   ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                 เสริมสร๎างสมรรถนะผ๎ูบริหารและบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   สํูทีมท่ีเข๎มแข็ง 
สนองนโยบายที่     6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา           
สนองเป้าประสงค์         ข๎อท่ี 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม 
                               ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ตํอเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลํุม อํานวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอรศรี มากเกตุ  นางลําใย หนูน๎อย  นางสาวสิริลักษณ์ จุท่ิน   
           นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป์  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสํูการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งต๎องอาศัยความรํวมมือ
จากบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องทุกระดับ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหนํวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญ  ในการ
ขับเคล่ือน การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ          
ในระดับชาติ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต๎องสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให๎มีขีดความสามารถท่ีจะ
ตอบสนองกระบวนการวางแผน  การทํางานให๎บุคลากรหลักได๎วางแผนและปฏิบัติงานโดยมุํงยึดถือเอาเปูาหมาย
หลักหรือวัตถุประสงค์รวมของหนํวยงานเป็นแนวทางรํวมกัน เพื่อเพิ่มวิธีการทํางานให๎มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จึ งได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบายในการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากรหลักของหนํวยงานให๎สามารถกําหนดแนวทางเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให๎สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อพัฒนารองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผ๎ูอํานวยการกลํุม/หนํวย/ศึกษานิเทศก์และ ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาให๎มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอการทํางานของหนํวยงาน 
      2.2 เพื่อศึกษาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดให๎สูงขึ้น 
      2.3  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎เทคนิคกระบวนการในการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน                       
      2.4 เพื่อปรับเปล่ียนเจตคติการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีมุํงสํูการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      2.5  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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3. เป้าหมาย  
        3.1 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
               3.1.1 เชิงปริมาณ  
                      ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม  จํานวน  170  คน ประกอบด๎วย 
      - ผอ./รอง ผอ.สพป.นศ.4     จํานวน       4   คน 
      - ผ๎ูอํานวยการกลํุม/หนํวย      จํานวน     10   คน 
      - ศึกษานิเทศก์     จํานวน     13   คน 
      - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา      จํานวน   133   คน 
      - คณะทํางาน      จํานวน     10   คน 
      3.1.2 เชิงคุณภาพ 

    ผ๎ูเข๎ารํวมการประชุมร๎อยละ 90 มีความรู๎ทักษะและประสบการณ์ในการบริหาร และ การจัดการ
เรียนการสอน  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/ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอกิจกรรม พฤศจิกายน 2563 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 หลังจาก

ประชุมเสร็จ 
คณะทํางาน 
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5. งบประมาณที่ใช้   สพป.นศ.4   สพฐ.   อื่น ๆ ระบ ุ ....................................................................... 
   จํานวน  101,880   บาท (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 
ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 

 
1 
 
 
2 
 

กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสู่ทีมที่
เข้มแข็ง ( 170 คน)  (5 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน)  
ประชุมผ๎ูบริหารฯ ณ สพป.นศ.4  คําอาหาร
กลางวันจํานวน 1 มื้อ อัตรามื้อละ 120 บาท 
จํานวน 170 คน (1 ครั้ง)                เป็นเงิน 
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม จํานวน 6 ม้ือ  
อัตรามื้อละ 30 บาท จํานวน 170 คน  เป็นเงิน   

 
 
 
 

20,400  
 

30,600  

   
 
  
 

 20,400 
 

30,600 

  

 รวมเงิน 51,000  51,000   
 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
(ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศน. รวม 28 
คน และพุธเช้าข่าว สพฐ. พ.ย.63-ก.ย.64) 
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 35  มื้อ 
อัตรามื้อละ 30 บาท จํานวน 28 คน  เป็นเงิน  

 
 
 
 
  

29,400 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

29,400 

 

 รวมเงิน 29,400   29,400  
 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
(ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศน./ประธาน
เครือข่าย 28 คน และพุธเช้าข่าว สพฐ. พ.ย.
63-ก.ย.64) (ประชุมหลังพุธเช้าข่าว สพฐ. 
เดือนละ 1 คร้ัง) 
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 11  มื้อ 
อัตรามื้อละ 30 บาท จํานวน 36 คน  เป็นเงิน  

 
 
 
 
 
 
 

11,880 

  
 
 
 
 
 
 

11,880 

 

 รวมเงิน 11,880  11,880  
 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
(ประชุมบุคลากรในสํานักงาน 5 ครั้ง) 
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 5 ม้ือ อัตรามื้อละ 
30 บาท จํานวน 64 คน                 เป็นเงิน 

 
 
 
 

9,600 

  
 
 
 

9,600 

 

 รวมงบประมาณ 101,880 -  101,880 -  
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสู่ทีมที่เข้มแข็ง 
6.1 เชิงปริมาณ  
     6.1.1 ผ๎ูเข๎ารํวมประชุม จํานวน 161 คน ได๎รับทราบกรอบทิศทาง
นโยบายไปสํูการปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    6.1.2 ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคนได๎แนวทางการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาภายในหนํวยงานและสามารถนําประสบการณ์มารํวมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
    ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคนสามารถนําความรู๎ประสบการณ์และแนวทาง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2 กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็ง    
6.1 เชิงปริมาณ  
     ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู๎ และเสวนาในการปฏิบัติงาน      
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ร๎อยละ 90 มีการประสานและ 
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน และสร๎างความเข๎าใจในแตํละกลํุมงาน 
     6.2.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ร๎อยละ 90 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกนั 
    6.2.3 บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ร๎อยละ 90 มีความรู๎และประสบการณ์  
สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ 

 
 

ตรวจนับ 
บันทึก 

 
 
 
 

ติดตาม 
 
 
 

 
สอบถาม 

 
 

สอบถาม 
 
 

 
 
แบบตรวจนับ 

แบบบันทึก 
 
 
 
 

แบบติดตาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคน สามารถนํานโยบายสํูการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
          7.2  ผ๎ูเข๎ารํวมประชุมทุกคนได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎ประสบการณ์ในการทํางานรํวมกัน 
           7.3  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได๎กรอบแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกดั  
          7.4  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  อยํางน๎อยร๎อยละ 70  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
    (ลงช่ือ)                                       ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                ( นางลําใย  หนูน๎อย ) 

    นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ 
 
    (ลงช่ือ)                                               ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                                   ( นางอรศรี  มากเกตุ ) 
                                                           นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
                                                       ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมอํานวยการ 

 
   (ลงช่ือ)                ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  

                                                                ( นายเสาวพจน์  รัตนบุรี ) 
                             รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
                                             (ลงช่ือ)  วําท่ีร๎อยโท             ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                                           ( สุเวศ  กลับศรี ) 
                                  ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ           การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา 
สนองนโยบายที่                    6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์                  ข๎อท่ี 2   
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม 
                                        ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา   
ลักษณะโครงการ                   ตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
            กลํุมบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวละออ  คงทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ          1  กุมภาพันธ์  2564  - 30  กันยายน  2564 
......................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสําคัญ และมีความจําเป็นท่ีทุกองค์การไมํวําจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนให๎ความสนใจ  ท้ังนี้เพราะผลของการประเมินจะถูกนําไปใช๎เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ การเล่ือนตําแหนํง  การโยกย๎ายหน๎าท่ีการงาน  การให๎ออกจากงาน  การฝึกอบรม  และอื่น ๆ       
อีกหลายอยําง  เชํนเดียวกับระบบราชการ  เราใช๎การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
ความดีความชอบ  หรือการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปี  ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผํานมา   
ไมํวําจะเป็นเรื่องของ ความไมํชัดเจนในการประเมิน  ความยุติธรรมในการประเมิน คุณธรรมและทักษะของผ๎ู
ประเมิน การใช๎ความรู๎สึกสํวนตัวในการประเมิน  เกิดการประเมินเพียงด๎านเดียวจากหัวหน๎า  หรือบางกรณี     
ก็เป็นการประเมินแบบปรองดอง เพื่อไมํต๎องการให๎เกิดความขัดแย๎ง ความเข๎าใจในแบบประเมินและวิธีการ
ประเมินท่ีไมํตรงกันระหวํางผ๎ูประเมินและผ๎ูรับการประเมิน  ปัญหาเหลํานี้ล๎วนแตํทําให๎ผ๎ูบริหารต๎องตระหนัก
และทบทวนเพื่อหาแนวทาง วิธีการ หรือระบบ  ท่ีมีความโปรํงใส ยุติธรรมและเป็นท่ียอมรับ    

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จึงจัดโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผ๎ูอํานวยการสถานศึกษาขึ้น เพื่อให๎สามารถวัดและประเมินผลการทํางาน  
ของผ๎ูอํานวยการสถานศึกษาได๎อยํางจริงจัง  เป็นระบบ   มากขึ้น  มีเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
ให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล๎องกับเปูาหมาย ขององค์การ  

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา 
    2.2 เพื่อนําข๎อมูลมาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    2.3 เพื่อนําผลการประเมินไปใช๎ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  และใช๎ในการวางแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  เชํน  การแตํงต้ังความก๎าวหน๎าในสายงาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  156  คน  ดังนี้ 

 3.1.1  ผ๎ูจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมิน  ประกอบด๎วย 
รอง ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา  จํานวน  3  คน  ศึกษานิ เทศก์   จํานวน 13 คน                           
ประธานเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน 8 คน 
        3.1.2  ผ๎ูรับการประเมิน  ประกอบด๎วย ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา และผ๎ูรักษาการในตําแหนํง
ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา (กรณีตําแหนํงวําง)  จํานวน  132  คน      
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา  สามารถบริหารงานท้ัง 4 สายงาน  ได๎อยํางมีคุณภาพ 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี             ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม              วัน/เดือน/ปี         ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 แตํงต้ังคณะกรรมการจัดเก็บข๎อมูลผลการ 

ปฏิบัติงาน 
1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 และ 
1 – 10 สิงหาคม 2564 

กลํุมบริหารงานบุคคล 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข๎อมูลผลการ 
ปฏิบัติงานเพื่อกําหนดรายละเอียดการ 
จัดเก็บข๎อมูล 

11 –25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 
11 – 25 สิงหาคม 2564 

กลํุมบริหารงานบุคคล 

3 กําหนดการออกจัดเก็บข๎อมูลผลการ
ปฏิบัติงานและคณะกรรมการออกจัดเก็บข๎อมูล 

ภายในเดือน มีนาคม 2564 และ 
ภายในเดือน กันยายน 2564 

กลํุมบริหารงานบุคคล 

4 สรุปและรายงานผล ภายในเดือน 30 กันยายน 2564 กลํุมบริหารงานบุคคล 
 

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

ท่ี รายการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
        ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม สําหรับประชุม   
คณะกรรมการจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงาน    
และผ๎ูเข๎ารํวมประชุม จํานวน 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  
จํานวน 28 คน  (2 x 35 x 28) 

     1,960 
 

   1,960 
 

 

 

2 คําพาหนะเดินทางสําหรับคณะกรรมการจัดเก็บ 
ข๎อมูลผลการปฏิบัติงาน  เหมาจําย คนละ  
3,148 บาท  (3,148 x 24) 

  75,552    75,552    

3 คําจัดทําเอกสารการจัดเก็บข๎อมูลผลการปฏิบัติงาน      2,488   2,488 
                     รวมงบประมาณ 80,000 -  77,512 2,488 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ     วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ  
      6.1 .1 ผ๎ูอํ านวยการสถานศึกษาสามารถป ฏิบั ติงาน         
ได๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหนํวยงานและมี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 
      6.1.2  พัฒนากระบวนการทํางานและการประเมินให๎มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
      6.1.3  ผ๎ูประเมินและผ๎ูถูกประเมิน ยอมรับการประเมิน 
ท่ีเป็นระบบถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                   
6.2 เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษาทุกแหํงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา            

     
 ประเมิน 
 
 

 

 
แบบจัดเก็บข๎อมูล 
ตัวชี้วัดการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 

 

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 

     

  (ลงช่ือ)           ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 ( นายอํานาจ  สุทิน ) 

                          รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
     

        (ลงช่ือ)  วําท่ีร๎อยโท          ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                   ( สุเวศ  กลับศรี ) 
                             ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                    แผนนิเทศ ติดตาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 

สนองนโยบายท่ี           6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา        
สนองเป้าประสงค์        ข๎อท่ี 2 

สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริม
            ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

                                กลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางถนอมจิตร งามขํา  นายสุภักดิ ์มีสิทธิ์  นางสุพิชา เนตรวรนันท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี ่ยนแปลง หร ือปร ับปร ุงพ ัฒนา          
การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างผลผลิต ผลลัพธ์ให๎เกิดกับผ๎ูเรียนได๎อยํางสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ซึ ่ง ได ๎ระบุสาระ สําคัญเกี ่ยวกับว ิส ัยท ัศน ์ พ ันธกิจ  ย ุทธศาสตร ์ และกลยุทธ ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองตํอเปูาหมายของการพัฒนาประเทศได๎ทั้งมิติความมั่นคง มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได๎อยํางเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการศึกษาจึงมี
ความสําคัญภายใต๎การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  การจัดการศึกษาต๎อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ สมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู๎ มีคุณธรรม และสืบ
ทอดวัฒนธรรม สามารถดํารงชีวิตอยู ํรํวมกับผู๎อื ่นได๎อยํางมีความสุข สํงเสริมให๎ประชาชนพึ่งตนเองได๎ 
สอดคล๎องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีระบุคติพจน์ประจําชาติวํา  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุํงหวังให๎
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญหลายประการ การนิเทศการศึกษา         
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกสําคัญที่จะ
เรํงรัด ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีชํวยให๎การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ
และสํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการนิเทศการศึกษาจะสําเร็จได๎ผลดีเพียงไรนั ้น
ยํอมขึ้นอยูํกับทักษะ และความสามารถในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ โดยการทํางานด๎านพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ๎รํวมกับครู เพราะ "ศึกษานิเทศก์ คือ ผู๎ทําหน๎าที่ นิเทศ -แนะนํา-ชี้นํา-กระตุ๎น ให๎ครูและผู๎บริหาร
สถานศึกษา เกิดความรู๎  ความตระหนัก และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 
รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษา ทางวิชาการสําหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัดศึกษานิเทศก์จึงเป็นผู๎มีความรู๎ 
ความสามารถ มีทักษะการพัฒนางานวิชาการ และมีความจําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะในเชิง
วิชาการอยํางตํอเนื่อง       
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  กลุํมน ิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สําน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา สํงเสริม
สนับสนุนการนิเทศรวมถึงศึกษาวิเคราะห์วิจัยรูปแบบและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา โดยดําเนิน
โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญของการนิเทศการศึกษา
เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการจําเป็นและสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได๎
วิเคราะห์ประเด็นสําคัญในการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด นโยบายการศึกษาและ
จุดเน๎น ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พร๎อมจัดทําเป็นเอกสาร 
“แผนนิเทศการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564 ของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4” ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 นิเทศติดตามและรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

     2.2 รวบรวมกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัด 

     2.3 จัดทําแผนนิเทศและรายงานโครงการการนิเทศ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3. เป้าหมาย  

           3.1 เชิงปริมาณ                          
                 3.1.1 เอกสารรายงานโครงการการนิเทศติดตามของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน  6 เลํม 

                  3.1.2 ติดตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัด 132 โรงเรียน 

                  3.1.3 ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาครบทุกโครงการ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

                  3.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโครงการได๎รับการนิเทศติดตาม 

                3.2.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมกีระบวนการนิเทศติดตามภายใน 

                3.2.3 รายงานโครงการนิเทศติดตามท่ีมีคุณภาพเชิงวิจัย 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ป ี ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทําแผนนิเทศ ธันวาคม 2563 นางถนอมจิตร งามขํา 

2 นิเทศโครงการตามนโยบายพัฒนาการศึกษา
รายโรงเรียน 

มกราคม – มิถุนายน 
2564 

ศึกษานิเทศก์ 

3 ติดตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 นางถนอมจิตร งามขํา 

4 สรุป รายงานโครงการ เชิงวิจัย สิงหาคม 2564 ศึกษานิเทศก์ 
 

5. งบประมาณที่ใช้   สพป.นศ.4   สพฐ.  อื่น ๆ ระบ ุ........................................................................ 
   จํานวน 100,000 บาท (ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมการใช๎งบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจําย 

คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

1. จัดทําแผนนิเทศ 2564 (เอกสาร 10 เลํม) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน  
ผ๎ูเข๎ารํวม 16 คน  
-คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 4 ม้ือ  
ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,200  บาท 
-คําอาหารกลางวัน/เย็น 3 มื้อๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 9,600 บาท 

-คําห๎องพัก 8 ห๎อง ๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 9,600 บาท 

-คําวัสดุ/อุปกรณ์ สําเนาเอกสาร 7,520 บาท 

-คําชดเชยน้ํามัน 6,000 บาท 

35,920 - 28,670 7,250 

2. พื้นท่ีนิเทศติดตาม 132 โรงเรียน ครั้งท่ี 1   
-คําชดเชยน้ํามัน/คําพาหนะเครือขํายละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 

24,000 - 24,000 - 

3. พื้นท่ีนิเทศติดตาม 132 โรงเรียน ครั้งท่ี 2   
-คําชดเชยน้ํามัน/คําพาหนะเครือขํายละ 
3,000 บาทเป็นเงิน 24,000 บาท 

-คําเบ้ียเล้ียง ศึกษานิเทศก์และ ก.ต.ป.น. 
จํานวน 15,120 บาท 
-พิมพ์จัดทํารายงาน 960 บาท 

40,080 - 39,120 960 

 รวมงบประมาณ 100,000 - 91,790 8,210 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 แผนนิเทศฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสาร10 เลํม 
     6.1.2 บันทึกนิเทศ 15 คน  132 โรง ๆ ละ 2 ครั้ง 
     6.1.3 รายงานบันทึกนิเทศภายใน 132 โรงเรียน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 แผนนิเทศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ลักษณะเชิงวิจัยรายงานโครงการ 
    6.2.2 โรงเรียนมีการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางเป็นรูปแบบเฉพาะตัวครบทุกโรงเรียน 
    6.2.3 รายงานการนิเทศติดตามทีมีข๎อสนเทศสําหรับการปรับปรุง 
พัฒนา การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อยํางตํอเน่ือง 

 
- ตรวจนับ 
- ลงเวลา 
- คณะกลั่นกรอง 
 

 
- ใบตรวจรับ 
- บัญชีลงเวลา 
- บันทึกนิเทศ 

 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      7.1 เด็กและนักเรียนระดับข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 
ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามทิศทางของหลักสูตรและนโยบายจุดเน๎น อยํางมีคุณภาพ 
      7.2 ครูผู๎สอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและสอดคล๎องบริบท
ของท๎องถ่ิน ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
 7.3 โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอน มีผู๎บริหารท่ีมีคุณภาพ มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จัดการศึกษาอยํางมีสํวนรํวมของบุคคลและหนํวยงานเพื่อพัฒนาเด็กและนักเรียนตามศักยภาพสูงสุด 
 7.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สนับสนุน สํงเสริมและติดตามการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ เพื่อเด็กและนักเรียนให๎มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 
 

           (ลงช่ือ)                        ผ๎ูเสนอโครงการ 

                                  ( นางถนอมจิตร งามขํา )                 
                      ผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

           (ลงช่ือ)                                    ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                                  

                    ( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ) 
                              รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
              (ลงช่ือ)   วําท่ีร๎อยโท                       ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                                                  ( สุเวศ  กลับศรี )                               
                                 ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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ส่วนที่ 5 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

1. กลํุมนโยบายและแผนช้ีแจงให๎บุคลากรทุกระดับในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รับรู๎และเข๎าใจตรงกัน      
ในกรอบและทิศทางการดําเนินงานขององค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย นโยบาย เปูาประสงค์  จุดเน๎น ตัวช้ีวัด ) 

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 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ท่ี   281  /2563 
เรื่อง  แตํงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

---------------------- 
 ด๎วย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินงานและขับเคล่ือนการบริหาร            
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565 ) จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
พ.ศ. 2546 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 จึงแตํงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4  ดังนี้ 
         1. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหน๎าท่ี กําหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ คํานิยมองค์กร นโยบาย เปูาประสงค์  จุดเน๎น มาตรการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ให๎สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับ
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบท
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา กําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล๎องกับกลยุทธ์ ประกอบด๎วย 

           1.1  ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4             ประธานกรรมการ 

 1.2  นายอํานาจ  สุทิน   รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   รองประธานกรรมการ                                            
                                         ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
          1.3  นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล  รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา             กรรมการ 

                                                       ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
           1.4  นายเสาวพจน์  รัตนบุรี     รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        กรรมการ 
                                                    ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4                                          
 1.5  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขนอม                    กรรมการ    
 1.6  ประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สิชล 1                                       กรรมการ    
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          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  นางพรพิมล สุขสมเสรี ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางคู       กรรมการ 
1.15  นายโสภณ  มีเสน  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาน๎อย        กรรมการ 
1.16  นายกิตติศักดิ์  บุญชูชํวย ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดจอมทอง        กรรมการ 
1.17  นายมานะจิตต์  รัตนมณี ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต       กรรมการ 
1.18  นายอภิจิตร์  ณ นคร ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดกลาง        กรรมการ 
1.19  นางสาวดารุณี  บุญวิก ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านอินทนนิ        กรรมการ 
1.20  นางกัญพิชา  ชูโชติ  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสระแก๎ว       กรรมการ
1.21  นางประทุมมาส  รู๎ยิ่ง ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดเทวดาราม        กรรมการ 
1.22  นางสาวชูศรี  กาญจนวงศ์ ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านในถุ๎ง        กรรมการ 
1.23  นายสุธรรม  นวลแปูน        ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านสองแพรกมิตรภาพท่ี 92      กรรมการ 
1.24  นางปัทมา  รอดผล  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง        กรรมการ 
1.25  นายสมศักดิ์  แสงสวําง ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนเคียงศิริ        กรรมการ 
1.26  นางปุณยภา  แก๎วนุํน ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านนบ        กรรมการ
1.27  นายตะวัน  พันธุ์ชูศรี ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก        กรรมการ 
1.28  นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์ ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก        กรรมการ 
1.29  นางกรรนิกา  กิ่งรัตน ์ ครู โรงเรียนบ๎านคลองแคว        กรรมการ 

   1.30  นายณรงค์  เบ็ญจศักดิ์ ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8      กรรมการ              
       (กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิใน กตปน.) 
          1.31  นายอนุห์  บุญคลํอง           ข๎าราชการบํานาญ         กรรมการ
                        (กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิใน กตปน.) 

1.32  นางจินตนา แจ๎งใจ             ข๎าราชการบํานาญ                                            กรรมการ 
               (กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิใน กตปน.)   

1.33  นางถนอมจิตร งามขํา         ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
   ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   
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  1.34  นางสุรภี  พรหมสุข        นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ        กรรมการ 
                      ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการจัดการศึกษา      

   1.35  นางอรศรี  มากเกตุ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
              ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมอํานวยการ                        

         1.36  นางสาวละออ  คงทอง      นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
      ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมบริหารงานบุคคล 
   1.37  นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล   นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
       ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์   
   1.38  นางวันวิภา  ชะอุํมดี   นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
     ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   1.39  นางภัทรพร  ผํอนผัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ                 กรรมการ 
  ปฏิบัติหน๎าท่ีผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   1.40  นางนันทนา เสนล้ิน           ผ๎ูอํานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน                       กรรมการ 

  1.41  นายสําราญ  คงเพ็ชร์    ศึกษานิเทศก์                   กรรมการ 
  1.42  นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์    ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
  1.43  นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์    ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
  1.44  นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
  1.45  นางวิยะดา ไกรสร              ศึกษานิเทศก์                                                 กรรมการ 
  1.46  นางชัชลี ล้ิมโอภาส             ศึกษานิเทศก์                                                กรรมการ 
  1.47  นางสาวสุพรรณี  จิตต์ต้ัง      ศึกษานิเทศก์                    กรรมการ 
  1.48  นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม    ศึกษานิเทศก์                                                กรรมการ 
  1.49  นางสุพิชา  เนตรวรนันท์     ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
  1.50  นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์     ศึกษานิเทศก์                    กรรมการ 
  1.51  นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต     ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
  1.52  นายธวัชชัย  ใจห๎าว     ศึกษานิเทศก์            กรรมการ 
  1.53  นางลําใย  หนูน๎อย     นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
  1.54  นางสาววรรณี  ใจห๎าว     นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ        กรรมการ 
  1.55  นางสาวสิริลักษณ์  จุท่ิน     นักประชาสัมพันธ์  ชํานาญการ        กรรมการ  

   1.56  นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร     นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ      กรรมการ 
  1.57  นางสุธิดา  ประมัยพิมพ์     นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ       กรรมการ 

    1.58  นางภิรมย์  ยอดพิจิตร          นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ       กรรมการ 
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 1.59  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ       กรรมการ
  1.60  นางนพคุณ  ลายพรหม        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ                กรรมการ 

 1.61  นายอดิศร  อมรเวช        นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นท่ี           กรรมการ           
        การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

       1.62  นายสมชัด  สมประสงค์     นายชํางโยธา ชํานาญงาน                  กรรมการ 
  1.63  นายจารุวัฒน์ เสนล้ิน           ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
           1.64  นางน๎อย  ไทยราช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

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

  2.1 นายเสาวพจน์  รัตนบุรี    รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         ประธานกรรมการ 

           ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
   2.2 นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล  รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   รองประธานกรรมการ 
       ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4            

 2.3 นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ        กรรมการ 

 2.4 นางนพคุณ ลายพรหม       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ                  กรรมการ  
 2.5 นายสมชัด สมประสงค์          นายชํางโยธา ชํานาญงาน                                 กรรมการ 

 2.6 นายไตรภพ  มีวาสนา   เจ๎าหน๎าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์                         กรรมการ 

 2.7 นางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช   เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ                  กรรมการ 
 2.8  นายอดิศร  อมรเวช      นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      กรรมการ 
                   ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
2.9 นายยงยุทธ  ระเห็ดหาญ    ชํางปูน  ช.3                    กรรมการ        
2.10 นายธีรเดช ระเห็ดหาญ        พนักงานขับรถยนต์                                     กรรมการ 
2.11 นายจารุวัฒน์ เสนล้ิน   ผ๎ูอํานวยการกลํุมนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 

2.12 นางน๎อย  ไทยราช     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ          กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

        3. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน๎าท่ีในการยืมเงิน เบิกจํายเงิน จัดทําแบบรายงานการเดินทาง       
ตรวจรายงานการเดินทาง เก็บรักษาและล๎างหนี้เงินยืม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช๎ในการประชุม จัดจ๎าง             
ทํารูปเลํมแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประสานงานเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน           
อาหารเย็น อาหารวํางและเครื่องด่ืม  และท่ีพัก  ประกอบด๎วย   

   3.1 นายอํานาจ  สุทิน    รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        ประธานกรรมการ 

            ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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             3.2 นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกลุ  รองผูอ๎ํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  รองประธานกรรมการ
     ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4      
          3.3 นางสาวพิมพ์ใจ  เชาว์นุกูล     นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ                  กรรมการ 
          3.4  นางสุพิธ  ดํานศิระวานิชย์      นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ                  กรรมการ 
 3.5 นายเจษฎา  พุมดวง             เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ                               กรรมการ 
 3.6 นางน๎อย  ไทยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

3.8 นางสุธิดา  ประมัยพิมพ์    นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ            กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ  
     4. คณะกรรมการฝุายกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ มีหน๎าท่ี กํากับ ติดตาม ให๎การดําเนินงาน
โครงการของบุคลากรท่ีรับผิดชอบภายในกลํุมเป็นไปตามปฏิทินท่ีกําหนด และรายงานผลให๎ผ๎ูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 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 

4.6 นางนพคุณ  ลายพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ     กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 ขอให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ัง ปฏิบัติหน๎ าท่ีท่ีได๎รับมอบหมาย ให๎บรรลุวัตถุประสงค์          
เกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการตํอไป 

                ท้ังนี้ ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

                        ส่ัง  ณ  วันท่ี     11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

       วําท่ีร๎อยโท 

                                                              ( สุเวศ  กลับศรี )                                   
           ผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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แบบรายงานผลโครงการ     
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

       ไตรมาสที่ 1 ภายใน ม.ค.64  ไตรมาสที่ 2 ภายใน เม.ย.64  ไตรมาสที่ 3 ภายใน ก.ค.64  ไตรมาสที่ 4 ภายในต.ค.64                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล  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. นางธชมล  หมื่นอักษร  เจ๎าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 

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

3. นางธชมล  หมื่นอักษร  เจ๎าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
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